
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1003/2014 

 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare 

 energetică a unor produse cu impact energetic  

------------------------------------------------------------ 

În temeiul art. 4 lit. b) din Legea nr. 44/2014 privind etichetarea 

produselor cu impact energetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, 

nr. 99-102, art. 249), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor

privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 386-396, art. 1100), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) în punctul 1, următoarele alineate se exclud:

„Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică a lămpilor 

electrice și a corpurilor de iluminat, conform anexei nr.4; 

Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile 

mașinilor de spălat rufe de uz casnic, conform anexei nr.5; 

Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile 

mașinilor de spălat vase de uz casnic, conform anexei nr.6; 

Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile 

aparatelor frigorifice de uz casnic, conform anexei nr.7; 

Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile 

aparatelor TV, conform anexei nr.8; 

Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a aspiratoarelor, conform 

anexei nr.9;”;  

2) anexele nr. 4–9 se abrogă.



2 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale Andrei SPÎNU 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a 

unor produse cu impact energetic. 

1. Autorul proiectului și, după caz, a participanților la elaborarea acestuia 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1003/2014 pentru 

aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic 

este elaborat de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale  

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Odată cu aderarea, în anul 2010, a Republicii Moldova în calitate de parte Contractantă la Comunitatea 

Energetică, a apărut obligația de a transpune în cadrul normativ național a acquis-ului comunitar pe 

domeniul energetic. Respectiv, un motiv care a dus la necesitatea modificării Hotărîrii Guvernului nr. 

1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică este aprobarea de 

către Uniunea Europeană a unui pachet nou de legi privind etichetarea energetică care vin să modifice 

forma și conținutul etichetei energetice aplicabile produselor cu impact energetic. Prin urmare au fost 

aborgate următoarele Regulamente, care, la moment, sunt transpuse în cadrul normativ secundar: 

Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Directivei 

2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a 

lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat; 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 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; 

- Regulamentul delegat (UE) nr.1059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 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 vase de uz casnic; 

- Regulamentul delegat (UE) nr.1060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a 

Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare 

energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic; 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a 

Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea 

energetică a aparatelor TV. 

Noile regulamente ale Uniunii Europene au intrat în vigoare și sunt obligatorii pentru spațiul european 

din data de 1 martie 2021 pentru 4 categorii de produse și 1 septembrie 2021 pentru încă o categorie de 

produse cu impact energetic.  

Totodată, un alt motiv pentru iniţierea procedurii de modificare a Hotărîrii de Guvern enunţate este 

Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 al Comisiei Europene din 3 mai 2013 de completare a Directivei 

2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a 

aspiratoarelor, ce a fost transpus prin Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a aspiratoarelor, 

în anexa nr. 9 la Hotărîrea Guvernului nr. 1003/2014 şi care, urmare unui proces de judecată (Cazul T-

544/13 RENV), a fost anulat de către Tribunalul General al Uniunii Europene. 

Respectiv, cu scopul de a elimina golul legislativ, în care distribuitorii de produse cu impact energetic, 

reglementate de Hotătrîrea prenotată, constrânși de schimbările la nivel european, plasează pe piață 

produse dotate cu etichete energetice de format nou conform cerințelor Uniunii Europene, iar Agenția 

pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței în procesul de supraveghere a pieței verifică 

corespunderea produselor cu impact energetic cu cerințele regulamentelor din Hotărîrea prenotată, a 

intervenit necesitatea abrogării anexelor care stabilesc cerințele de etichetare energetică pentru categoriile 

de produse pentru care începând cu data de 1 martie 2021 și 1 septembrie 2021 respectiv, au intrat în 

vigoare noile cerințe de etichetare energetică aplicabile în Uniunea Europeană. 

 



Merită a fi menționat că Hotărîrea abrogă anexele nr. 4-9” cu toate acestea, aplicarea etichetelor 

energetice de format nou nu vor fi interzise iar în conformitatea cu Legea nr. 44/2014 privind etichetarea 

energetică, art. 5 lit. b) Agenția pentru Eficiență Energetică va organiza campanii de informare privind 

etichetarea energetică atît pentru distribuitori și furnizori care vor fi încurajați să aplice etichetele 

energetice cât și pentru consumatori.  

De menționat că,  propunerile parvenite din partea Centrului Național Anticorupție privind  

completarea Hotărîrii Guvernului cu o prevedere care să menţioneze că produsele cu impact energetic 

importate din statele Uniunii Europene vor fi plasate pe piaţa naţională cu eticheta energetică din 

Uniunea Europeană, iar cele importate din alte state - cu eticheta energetică ce corespunde Hotărârii 

Guvernului nr. 1003/2014, în lipsa unor acte normative tehnice care vor reglementa cerințele de 

etichetare energetică va crea și mai multe ambiguități, având în vedere că, majoritatea echipamentelor 

cu impact energetic importate în Republica Moldova sunt fabricate în afara Uniunii Europene, cu toate 

acestea, având în vedere rolul UE în calitate de consumator major a produselor cu impact energetic 

aceste tipuri de echipamente sunt din fabrică dotate cu etichete energetice care corespund cerințelor de 

etichetare energetică aplicabile în spațiul EU. 

Având în vedere că, etichetele energetice noi, nu doar modifică forma etichetei ci și clasele de eficiență 

energetică, care necesită revizuirea întregului mecanism de certificare a performanței energetice, 

prevederea propusă nu poate fi aplicabilă.  

Elaborarea și promovarea unei noi Hotărîri de Guvern care va armoniza legislația națională cu cea la 

nivel european  este planificată pentru anul 2022. 

De menționat, că până în prezent, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu s-a adresat 

nici un distribuitor sau importator care să menționeze problematica imposibilității plasării pe piață a 

produselor cu impact energetic reglementate de anexele nr. 4-9. Totodată, nici Agenția pentru Protecția 

Consumatorilor și Supravegherea Pieței nu s-a adresat Ministerului cu o astfel de problematică. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul Hotărârii de Guvern prevede efectuarea modificărilor la partea dispozitivă a Hotărîrii 

Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a 

unor produse cu impact energetic, prin excluderea textului „(Regulamentul cu privire la cerințele de 

etichetare energetică a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat, conform anexei nr.4), (Regulamentul 

cu privire la cerinţele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic, conform 

anexei nr.5), (Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat 

vase de uz casnic, conform anexei nr.6), (Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică 

aplicabile aparatelor frigorifice de uz casnic, conform anexei nr.7), (Regulamentul cu privire la cerințele 

de etichetare energetică aplicabile aparatelor TV, conform anexei nr.8), (Regulamentul cu privire la 

etichetarea energetică a aspiratoarelor, conform anexei nr.9)”,și i abrogarea anexelor  nr. 4, 5, 6, 7, 8, și 

9. 

4. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au scop armonizarea legislației 

naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul Hotărârii de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene,  

5. Fundamentarea economico-financiară 

Modificările și completările propuse nu vor genera cheltuieli din bugetul de stat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prezentul proiect nu necesită modificarea și completare unor hotărîri de Guvern sau altor acte 

subordonate, emise de autorități publice centrale de specialitate 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 



În conformitate cu prevederile Legii 100/2017 cu privire la actele normative și Regulamentului 

Guvernului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018, prezentul proiect se transmite Cancelariei 

de Stat pentru înregistrare. 

Consultarea părților interesate în privința proiectului de Hotărâre de Guvern, a analizei impactului de 

reglementare și a notei informative la acesta se realizează în conformitate cu procedura prevăzută de 

Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017, inclusiv prin publicarea, pe pagina web 

www.particip.gov.md, www.mei.gov.md.  

8. Constatările expertizei anticorupție 

- Obiecţie generală asupra proiectului  

Obiecţii: Prin proiect se propune abrogarea a 6 Regulamente ce au ca obiect de reglementare cerinţele 

de etichetare energetică a lămpilor electrice, corpurilor de iluminat, maşinilor de spălat rufe de uz casnic, 

maşinilor de spălat vase de uz casnic, aparatelor frigorifice de uz casnic, aparatelor TV şi aspiratoarelor. 

Abrogarea Regulamentelor respective nu este însoţită de adoptarea unor alte cerinţe de etichetare 

energetică a produselor menţionate. Astfel, rezultă că mai multe produse cu impact energetic vor putea 

fi plasate pe piaţă şi vândute consumatorilor fără obligativitatea informării despre indicii de eficienţă 

energetică. 

Adăugător faptului că este posibilă lezarea intereselor consumatorilor, situaţia creată urmare a 

implementării proiectului nu va corespunde prevederilor art. 9 din Legea nr. 44/2014 privind etichetarea 

produselor cu impact energetic, potrivit cărora informaţiile privind consumul de energie electrică, de alte 

forme de energie şi de alte resurse esenţiale în timpul utilizării produsului trebuie să fie comunicate 

utilizatorilor finali prin intermediul unei fişe şi al unei etichete referitoare la produsul oferit spre vânzare, 

inclusiv în rate, închiriere ori expus, direct sau indirect, prin vânzare la distanţă şi pe internet. 

Drept motiv pentru elaborarea proiectului în nota informativă se relevă că în Uniunea Europeană au fost 

adoptate noi regulamente referitor la etichetarea energetică a produselor cu impact energetic şi s-au 

elaborat formulare de etichete energetice noi, iar distribuitorii acestor produse, constrânşi de schimbările 

la nivel european, plasează pe piaţă produse dotate cu etichete energetice de format nou conform 

cerinţelor 

Uniunii Europene. în analiza impactului de reglementare se mai menţionează că transpunerea noilor 

reguiamente de etichetare energetică în cadrul normativ naţional nu este iniţiată din motivul lipsei de 

capacităţi tehnice/umane. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 44/2014 şi contextul în care se promovează proiectul, considerăm 

că excluderea totală a cerinţei aplicării etichetelor energetice pe anumite produse cu impact energetic este 

excesivă. Pe această cale sunt afectate interesele consumatorilor de a fi informaţi despre indicatorii de 

eficienţă energetică ai produselor fără o solicitare specială în acest sens. Totodată, sunt încălcate 

prevederile Legii nr. 44/2014, şi anume, prevederile art. 9 şi 10 ce reglementează cerinţele de informare 

şi responsabilităţile agenţilor economici. Suplimentar, se creează un vid normativ în domeniul etichetării 

energetice a produselor cu impact energetic şi incertitudine în relaţiile sociale, îndeosebi cele referitoare 

la mecanismele de realizare a drepturilor, de îndeplinire a obligaţiilor, ambiguitatea atribuţiilor 

funcţionarilor publici şi a procedurilor administrative de care ei sunt responsabili, situaţii în care 

autorităţile responsabile de executarea actului normativ respectiv se pot prevala de această deficienţă 

pentru a comite abuzuri. 

Recomandări: 

Se recomandă, concomitent cu promovarea prezentului proiect, elaborarea şi adoptarea unor reglementări 

noi referitoare la cerinţele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic, astfel încât să se 

evite vidul normativ. 

Alternativ, până la adoptarea unor noi regulamente, Hotărârea Guvernului nr. 1003/2015 poate fi 

completată cu o prevedere care să menţioneze că produsele cu impact energetic importate din statele 

http://www.particip.gov.md/


Uniunii Europene vor fi plasate pe piaţa naţională cu eticheta energetică din Uniunea Europeană, iar cele 

importate din alte state - cu eticheta energetică ce corespunde Hotărârii Guvernului nr. 1003/2014. 

Factori de risc:Riscuri de corupţie: 

• Lacună de drept • Generale 

• Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative 

• Concurenţa normelor de drept 

IV. Concluzia expertizei 

Prin proiect se propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor 

privind cerinţele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic. Modificarea constă în 

abrogarea a 6 Regulamente ce au ca obiect de reglementare cerinţele de etichetare energetică a mai multor 

produse, şi anume: lămpile electrice, corpurile de iluminat, maşinile de spălat rufe de uz casnic, maşinile 

de spălat vase de uz casnic, aparatele frigorifice de uz casnic, aparatele TV şi aspiratoarele. 

Propunerea de modificare a cadrului legal este păguboasă pentru interesele legitime ale consumatorilor 

de produse cu impact energetic şi generează premise pentru încălcarea Legii nr. 44/2014 privind 

etichetarea produselor cu impact energetic. Abrogarea a 6 Regulamente ce reglementează cerinţele de 

etichetare energetică a unor produse cu impact energetic în lipsa propunerii unor reglementări noi în acest 

sens, creează un vid legislativ ce profită comportamentelor arbitrare şi lipsei de certitudine în acest 

domeniu. 

Nota informativă nu conţine date relevante obiectului de reglementare al proiectului la unele 

compartimente, cum sunt compartimentele dedicate descrierii gradului de compatibilitate cu legislaţia 

Uniunii Europene şi modului de încorporare a proiectului în cadrul normativ în vigoare. Analiza 

impactului de reglementare nu dezvăluie detaliat consecinţele implementării proiectului asupra 

respectării drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor de a fi informaţi despre 

9. Constatările expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene  

Proiectul Hotărârii de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene. Cu toate acestea Centrul de Armonizare a Legislației a subliniat importanța 

transpunerii  noilor Regulamente UE în cadrul normativ național. 

10. Constatările expertizei juridice 

Cu referire la scrisoarea nr. 07-3327 din 12.07.2021, ce vizează examinarea proiectului de hotărîre a 

Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea 

regulamentelor privind cerinţele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic (număr unic 

73/MEI/2021), menţionăm următoarele. 

Potrivit notei informative, proiectul este elaborat în scopul evitării situaţiei în care, începând cu martie şi 

septembrie 2021, distribuitorii/furnizorii de produse cu impact energetic reglementate prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1003/2014 vor întâlni dificultatea de a importa şi plasa pe piaţă produse cu impact 

energetic dotate cu etichete energetice de format nou conform cerinţelor Uniunii Europene (UE), aceştia 

din urmă fiind pasibili de a fi traşi la răspundere de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi 

Supravegherea Pieţei în procesul de supraveghere a pieţei. 

Astfel, autorul intervenţiei menţionează că UE a aprobat un pachet nou de legi privind etichetarea 

energetică care vin să modifice forma şi conţinutul etichetei energetice aplicabile produselor cu impact 

energetic. Noile regulamente ale Uniunii Europene vor intra în vigoare şi vor fi obligatorii pentru spaţiul 

european începând cu data de 1 martie 2021 pentru 4 categorii de produse şi 1 septembrie 2021 pentru 

încă o categorie de produse cu impact energetic. 

În această ordine de idei, considerăm necesar de specificat aceste noi reglementări ale UE în nota 

informativă la proiect, prin indicarea exactă a acestora, ţinând cont de faptul că regulamentele propuse 

spre abrogare au fost aprobate în scopul transpunerii unui şir de regulamente delegate ale UE, după cum 

urmează: 



- Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Directivei 

2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a 

lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat; 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 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; 

- Regulamentul delegat (UE) nr.1059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 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 vase de uz casnic; 

- Regulamentul delegat (UE) nr.1060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a 

Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de etichetare 

energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic; 

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a 

Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea 

energetică a aparatelor TV. 

Totodată, un alt motiv pentru iniţierea procedurii de modificare a Hotărîrii de Guvern enunţate este 

Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 al Comisiei Europene din 3 mai 2013 de completare a Directivei 

2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a 

aspiratoarelor, ce a fost transpus prin Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a aspiratoarelor, 

în anexa nr. 9 la Hotărîrea Guvernului nr. 1003/2014 şi care, urmare unui proces de judecată (Cazul T-

544/13 RENV), a fost anulat de către Tribunalul General al Uniunii Europene. 

Urmare a examinării proiectului, alte observaţii de ordin conceptual nu avem de formulat. 

În acelaşi timp, proiectul necesită a fi ajustat conform rigorilor de elaborare a actelor normative şi anume: 

În clauza de adoptare se va indica sursa publicării Legii nr. 44/2014 privind etichetarea produselor cu 

impact energetic, după denumirea acesteia conform formulei: „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr. 99-102, art. 249)”. 

La fel, în pct. 1 în dispoziţia de modificare se va indica sursa publicării Hotărîrii Guvernului nr. 

1003/2014, după cum urmează: „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 386-396, art. 

1100)”. 

La sbp. 1) al pct. 1, în textul propus spre excludere, se vor indica toate Regulamentele enumerate fără 

paranteze, acestea fiind excedente în cazul dat. 

La sbp. 2) textul „nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9” se va substitui cu textul „nr. 4-9”. 

Privitor la pct. 2, se va ţine cont că intrarea în vigoare a actului normativ la data publicării urmează să fie 

argumentată în nota informativă, nu doar în analiza impactului la proiect. Tot aici, sursa publicării se va 

menţiona cu majusculă. 

11.Constatările altor expertize 

Proiectul Hotărîrii de Guvern conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în sensul 

Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, astfel a 

fost elaborată Analiza impactului care a fost avizată pozitiv la ședința din data de 23 februarie 2021 a  

Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător. De menționat că, 

în cadrul ședinței a fost avizat pozitiv și proiectul Hotărîrii de Guvern.  

Proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în condițiile Legii nr.100/2017 cu 

privire la actele normative. 

 

 

Viceprim-ministru, ministru (semnat electronic)                    Andrei SPÎNU 
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