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MODEL COMUN PENTRU PREZENTAREA PRIMULUI RAPORT PRIVIND PUNEREA 

ÎN APLICARE A DIRECTIVEI 2004/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE 2007-31 DECEMBRIE 2007 

 
 

1. Informaţii generale şi dispoziţii administrative 
 

Directiva 2004/42/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în 
anumite vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor a fost transpusă 
în legislaţia românească prin Hotărârea Guvernului nr. 735 din 7 iunie 2006 privind 
limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în 
anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor.
 
1.1. Autoritatea responsabilă cu prezentul raport: 
 
Nume Ministerul Mediului şi Dezvoltǎrii Durabile 

 
Adresă B-dul Libertǎţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti, România 

 
Persoană de contact Mihaela CIOBANU, consilier 

 
E-mail mihaela.ciobanu@mmediu.ro 

 
Telefon 00 40 21 316 04 21 

 
 
 
1.2. În cadrul punerii în aplicare a Directivei 2004/42/CE, indicaţi autoritatea sau autorităţile 
desemnate în conformitate cu articolul 5 din directiva menţionată anterior responsabile cu: 
 
În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1) din HG nr. 735/2006, Agenţia Naţională 
pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase a fost desemnatǎ ca autoritate 
competentă să asigure implementarea şi controlul respectării prevederilor acestei 
reglementări, instituţie care ulterior, în anul 2007, a fost desfiinţaţă prin Legea nr. 349 din 3 
decembrie 2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului 
substanţelor chimice. Conform acestei legi atribuţiile şi responsabilităţile Agenţiei Naţionale 
pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase au fost redistribuite astfel: 
 
(1) elaborarea, coordonarea şi gestionarea programului de supraveghere (la nivel naţional) 
- se realizeazǎ de cǎtre Garda Naţionalǎ de Mediu în colaborare cu Agenţia Naţionalǎ 
pentru Protecţia Mediului; 
 
(2) efectuarea inspecţiilor şi a controalelor pe teren (la nivel regional şi/sau local) - se 
realizeazǎ de cǎtre Garda Naţionalǎ de Mediu; 
 
(3) aplicarea dispoziiilor din directiva menţionată anterior în cazul unor nerespectări - se 
realizeazǎ de cǎtre Agenţia Naţionalǎ pentru Protecţia Mediului. 
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2. Program de supraveghere (articolul 6 din Directiva 2004/42/CE) 
 
2.1. Dacă există o versiune scrisă a programului naţional de supraveghere, anexaţi o copie 
a acestuia la raport. 
 
Programul de monitorizare a agenţilor economici cu activitate în domeniu este în Anexa 1. 
 
2.2. Descrieţi pe scurt programul elaborat în vederea supravegherii şi a verificării 
respectării dispoziţiilor din Directiva 2004/42/CE, în special cu privire la următoarele 
elemente: 
 
A fost elaborat Programul de monitorizare a agenţilor economici cu activitate în domeniu, 
care a fost aprobat de cǎtre conducerea autoritǎţii competente. 
Acest program de monitorizare include: 

 Procedura pentru verificarea şi evaluarea conformitǎţii vopselelor, lacurilor şi 
produselor de refinisare a suprafeţelor vehiculelor cu prevederile legale –         
Anexa 1.1; 

 Ghidul inspectorului pentru evaluarea respectǎrii valorii limitǎ maximǎ a conţinutului 
de compuşi organici volatili (COV) pentru vopsele, lacuri şi produse de refinisare a 
suprafeţelor vehiculelor – Anexa 1.5; 

 Lista agenţilor economici cu activitate în fabricarea, importul şi distribuţia şi 
utilizatorii profesionali finali ai vopselelor, lacurilor şi produselor de refinisare a 
suprafeţelor vehiculelor – Anexa 1.6. 

 
(1) valorile limită pentru COV stabilite în anexa II la directiva menţionată anterior; 
 
Activitatea de verificare a valorilor limita de COV în vopsele, lacuri şi produse de refinisare  
suprafeţelor vehiculelor este prezentatǎ în Anexa 1.3 şi 1.4. 
 
(2) cerinţele de etichetare specificate la articolul 4 din directiva menţionată anterior. 
 
Cerinţele de etichetare monitorizate de cǎtre autoritatea competentǎ sunt prezentate în 
Anexa 1.1. 
 
2.3. Indicaţi dacă se efectuează inspecţii la următorii agenţi: 
(1) fabricanţi de produse care intră sub incidenţa Directivei 2004/42/CE; 
(2) importatori de produse care intră sub incidenţa Directivei 2004/42/CE; 
(3) comercianţi cu ridicata sau cu amănuntul, utilizatori finali profesionişti ai produselor 
reglementate sau alţi agenţi, inclusiv cei care utilizează instalaţii de refinisare a vehiculelor 
care nu mai intră sub incidenţa Directivei 1999/13/CE a Consiliului (1). 
 
Da. Lista inspecţiilor efectuate în 2007 este prezentatǎ în Anexa 2. 
 
Dacă aceste inspecţii se efectuează, descrieţi pe scurt: 
 
(1) tipurile de inspecţii efectuate (vizite la faţa locului, analizarea mostrelor şi a produselor, 
verificarea stocurilor şi a datelor privind vânzările, controlarea etichetelor, altele); 
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Inspecţiile au la bază Programul de monitorizare, sesizările unor instituţii abilitate sau o 
tematică prestabilită. Verificarea agenţilor economici se face prin vizite la sediul acestora, 
iar selectarea produselor care se verifică se face prin sondaj. Etapele şi succesiunea 
activităţilor în timpul inspecţiilor sunt prezentate în Anexa 1.1.  
 
(2) frecvenţa inspecţiilor efectuate (inspecţii anuale sistematice, inspecţii limitate la 
principalii producători/importatori, inspecţii aleatorii, altele). 
 
Frecvenţa inspecţiilor pe Directiva 2004/42/EC este, în medie, de 6 agenţi economici/lună. 
 
2.4. Indicaţi numărul întreprinderilor implicate în producerea şi distribuirea produselor 
inspectate în 2007 şi, dacă este posibil, numărul inspecţiilor programate pentru 2008, de 
preferinţă prin completarea tabelului următor. Dacă există date în acest sens, furnizaţi, de 
asemenea, o estimare a numărului total al participanţilor implicaţi în producerea și 
distribuirea produselor şi cantităţile totale din produsele respective (produse şi distribuite în 
2007 în statul membru respectiv): 
 
 

 
 
 

Tipul de 
agent 

 
 

Numărul total 
al agenţilor 

existenţi 
(estimat) 

 

 
 

Numărul 
agenţilor 

inspectaţi în 
2007 

Cantităţile 
totale din 
produsele 
care intră 

sub incidenţa 
Directivei 

2004/42/CE 
(estimat) (kg) 

 
 

Inspecţii 
programate 
pentru 2008 

(inclusiv 
reinspecţii) 

Fabricanţi 60 49 125.000.000 75 
Importatori 45 14 12.500 1 

Alţii 52 11 46.000 52 
TOTAL 157 74 125.058.500 128 

 
2.5. Cum verifică autorităţile competente că s-au respectat dispoziţiile în domeniu, 
folosindu-se de metodele de măsurare de referinţă descrise în anexa III la Directiva 
2004/42/CE? 
 
Inspectorul verificǎ valoarea limită a conţinutului de compuşi organici volatili pentru 
produsul evaluat, prin intermediul buletinelor de analize elaborate după metoda EN ISO 
11890-2, respectiv ASTMD 2369 (pentru conţinutul COV când sunt prezenţi diluanţi 
reactivi) precum şi prin declaraţia de conformitate eliberată de laboratorul autorizat pentru 
metodele precizate în Anexa nr.3 la HG nr.735/2006. 
 
2.6. Dacă în punerea în aplicare a Directivei 2004/42/CE sunt implicate mai multe autorităţi 
(a se vedea punctul 1.2 de mai sus), indicaţi măsurile luate în scopul punerii în aplicare 
într-un mod cât mai uniform a directivei menţionate anterior pe întreg teritoriul. 
 
La nivel naţional în scopul punerii în aplicare într-un mod cât mai uniform a Directivei 
2004/42/CE: 

• implementarea legislaţiei în domeniul substanţelor şi preparatelor chimice 
periculoase se realizeazǎ de cǎtre Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; 
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• controlul respectării prevederilor legale în domeniul substanţelor şi preparatelor 
chimice periculoase, constatarea şi sancţionarea încălcării acestora se realizeazǎ de cǎtre 
Garda Naţională de Mediu. 
 
2.7. Care sunt reglementările privind sancţiunile care se aplică în cazul încălcării 
dispoziţiilor naţionale adoptate în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2004/42/CE? 
 
Conform art. 7 din Hotǎrârea Guvernului nr. 735/2006, nerespectarea dispoziţiilor 
referitoare la valorile limită maxime ale conţinutului de compuşi organici volatili la 
produsele reglementate de aceasta, precum şi neaplicarea pe ambalajul acestora a 
etichetei care să conţină informaţii privind valorile limită maxime ale fiecărui tip de vopsea, 
lac sau produs de refinisare a suprafeţelor vehiculelor, constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei. 
 
2.8. Dacă este posibil, furnizaţi, de asemenea, o estimare a numărului total al persoanelor 
implicate în acţiunile de supraveghere şi control, calificările acestora, precum şi o estimare 
a costurilor de supraveghere în euro pe an (personal, mostre şi analiză, controlarea 
etichetelor, punerea în aplicare, alte costuri). 
 
Numǎrul total al persoanelor implicate în acţiunile de supraveghere şi control este de 45 
persoane iar costurile de monitorizare şi inspecţie au fost estimate la 30.000 Euro/an. 
 
3. Principalele rezultate ale programului de supraveghere din 2007 (articolul 7 din 
Directiva 2004/42/CE) 
 
3.1. În comparaţie cu numărul total de controale efectuate, câte cazuri de nerespectare (în 
%) a valorilor limită pentru COV din anexa II la Directiva 2004/42/CE au fost identificate în 
2007? Dacă este posibil, indicaţi:  
 
(1) categoriile produsului respectiv în conformitate cu această anexă; 
(2) cantităţile din produsele care nu respectă aceste valori limită. 
 
Nu au fost constatate nereguli referitoare la depăşirea valorilor limită maxime ale 
compuşilor organici volatili pentru vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor 
vehiculelor. 
 
3.2. În comparaţie cu numărul total de controale efectuate, câte cazuri de nerespectare (în 
%) a cerinţelor de etichetare specificate în articolul 4 din Directiva 2004/42/CE au fost 
identificate în 2007? Dacă este posibil, faceţi diferența între următoarele categorii: 
 
(1) produse care nu respectă cerinţele de etichetare şi nici cele privind conţinutul de COV: 
(2) produse care respectă cerinţele privind conţinutul de COV, dar care nu respectă 
cerinţele de etichetare: 
 

Au fost constatate neconformităţi la etichetare, în sensul că etichetele nu aveau 
înscrisuri referitoare la valorile limită ale compuşilor organici volatili şi nici conţinutul maxim 
al acestora la produsul în stare gata pentru utilizare.  
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Din totalul de 74 de agenţi economici verificaţi, la 23 au fost identificate 
neconformităţile privind etichetarea (31% din total). Principalele produse fără etichete au 
fost vopselele de interior/exterior pentru lemn şi metal, grund şi email.  
 
3.3. În caz de nerespectare, ce măsuri au fost luate ulterior în vederea asigurării 
respectării Directivei 2004/42/CE?  

 
Agenţii economici care nu au respectat prevederile de etichetare au fost sancţionaţi cu 

avertisment şi li s-au stabilit termene pentru eliminarea neregulilor constatate. 
Neconformităţile au fost rezolvate în termenul stabilit prin actul de control.  

Ca măsuri ulterioare controlului, autoritatea competentă a organizat cursuri pentru 
cunoaşterea legislaţiei şi publicarea pe site-ul autorităţii a informaţiilor şi prevederilor 
legislative referitoare la chimicalele periculoase. Precizăm că peste 60% din operatorii 
economici au participat la cursurile organizate de autoritatea competentă. 

Menţionăm că în toată perioada de raportare, autoritatea competentă a colaborat cu 
Asociaţia Industriei Vopselelor din România (AIVR), stabilind, împreună, direcţii de acţiune 
pentru cunoaşterea şi aplicarea de către toţi operatorii economici a Directivei 2004/42/EC. 
 
4. Derogări acordate în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2004/42/CE 
 

Autoritatea competentă nu a acordat derogări. 
 
4.1. Cum s-a stabilit regimul de derogări prevăzut la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 
2004/42/CE? 
 
4.2. Ce sistem de control a fost stabilit pentru a se asigura că produsele cărora li se aplică 
derogările de la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2004/42/CE nu sunt vândute sau 
utilizate în instalaţii care nu sunt autorizate sau înregistrate în conformitate cu articolul 3 
sau 4 din Directiva 1999/13/CE? 
 
4.3. Dacă există date în acest sens, prezentaţi o estimare a cantităţii de produse cărora li 
se aplică regimul de derogare (conform clasificării din anexa 1 la Directiva 2004/42/CE) în 
2007. 
 
5. Licenţe individuale acordate în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din 
Directiva 2004/42/CE 
 
5.1. Aţi utilizat posibilitatea de a acorda licenţe individuale prevăzută la articolul 3 alineatul 
(3) din Directiva 2004/42/CE? 

 
Autoritatea competentǎ, nu a primit cereri în acest sens şi nici nu a acordat licenţe 

pentru vânzarea şi achiziţionarea, în cantităţi strict limitate, a produselor care nu respectă 
valorile limită maxime pentru conţinutul de compuşi organici volatili stabiliţi prin Directiva 
2004/41/EC. 
 
5.2. În cazul unui răspuns afirmativ, descrieţi pe scurt modul de funcţionare a sistemului 
stabilit pentru acordarea licenţelor individuale: 
 
(1) Care sunt autorităţile responsabile cu emiterea licenţelor individuale? 
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(2) Care sunt autorităţile responsabile cu desemnarea clădirilor şi/sau a vehiculelor de 
epocă cu valoare istorică şi culturală specială? 
 
(3) Care sunt criteriile de stabilire a valorii istorice şi culturale speciale? 
 
(4) Dacă este posibil, prezentaţi, de asemenea, o estimare a numărului total al clădirilor 
și/sau al vehiculelor de epocă desemnate de către autorităţile competente ca având o 
valoare istorică şi culturală specială. 
 
(5) Cum se garantează că produsele respective sunt: 
 
(a) vândute numai în cantităţi „strict limitate”? 
 
(b) utilizate numai în scopul restaurării şi al întreţinerii clădirilor şi/sau al vehiculelor 
desemnate? 
 
(6) Descrieşi categoriile şi cantităţile de produse pentru care s-au acordat licenţe în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2004/42/CE, de preferat prin 
completarea tabelului următor: 
 
Categorii Corespondenţă cu anexa I la Directiva 

2004/42/CE 
 

Cantităţile de produse „gata 
de utilizat” pentru care s-a 
acordat o licenţă (kg) 
 

Categoria 1 
 

  

Categoria 2 etc. 
 

  

 
6. Alte informaţii pertinente 
 
6.1. Care au fost principalele dificultăţi întâlnite în elaborarea şi punerea în aplicare a 
programului de supraveghere, inclusiv probleme privind punerea în aplicare a directivei 
sau probleme administrative întâlnite în punerea în aplicare a unui program de 
supraveghere concret? Cum au fost depăşite aceste dificultăţi? 
 
6.2. Prezentaţi orice comentarii, sugestii sau informaţii suplimentare pertinente cu privire la 
punerea în aplicare a Directivei 2004/42/CE. 
 

În aplicarea prevederilor Directivei 2004/41/EC autoritatea competentă a colaborat, pe 
bază de protocoale bilaterale, cu patronatele şi instituţiile statului care au competenţe în 
domeniul chimicalelor periculoase, inclusiv Instituţia pentru Protecţia Consumatorului.  
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           ANEXA 1 

PROGRAM DE MONITORIZARE 

 
În conformitate cu prevederile art. 5 din Hotǎrârea Guvernului nr. 735/2006 autoritatea 
competentǎ desemnatǎ a elaborat un program de monitorizare în scopul verificării 
conformităţii produselor prevăzute în Anexa nr. 1 a hotǎrârii, aprobatǎ printr-o decizie a 
conducătorului acestei autorităţi. 
Acest program de monitorizare include: 

 Procedura pentru verificarea şi evaluarea conformitǎţii vopselelor, lacurilor şi 
produselor de refinisare a suprafeţelor vehiculelor cu prevederile legale; 

 Ghidul inspectorului pentru evaluarea respectǎrii valorii limitǎ maximǎ a conţinutului 
de compuşi organici volatili (COV) pentru vopsele, lacuri şi produse de refinisare a 
suprafeţelor vehiculelor; 

 Lista agenţilor economici cu activitate în fabricarea, importul, distribuţia, precum şi 
utilizatorii finali profesionali a vopselelor, lacurilor şi produselor de refinisare a 
suprafeţelor vehiculelor. 

 
         ANEXA 1.1 

 
PROCEDURA 

pentru verificarea şi evaluarea conformităţii vopselelor, lacurilor şi 
produselor de refinisare a suprafeţelor vehiculelor cu prevederile legale 

Activitatea de verificare şi evaluarea conformităţii vopselelor, lacurilor şi produselor de 
refinisare a suprafeţelor vehiculelor cu prevederile legale se derulează conform etapelor 
prezentate în Anexa nr.1. 

1. Planificarea verificării şi evaluării conformităţii  

Planificarea acestor activităţi presupune: 

1.1. Stabilirea agenţilor economici care urmează a fi verificaţi şi evaluaţi se face pe 
baza următoarelor criterii: 

● mărimea agentului economic; 

● activitatea de bază: producător sau importator; 

● cantitatea de vopsele, lacuri şi produse de refinisare a  suprafeţei vehiculelor 
fabricate sau importate. 

 1.2. Colaborarea cu alte instituţii pentru punctualizarea priorităţilor în selectarea 
agenţilor economici a căror produse urmează a fi evaluate din punct de vedere a 
conformităţii cu prevederile legale în vigoare. 
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2. Comunicare scrisă la agentul economic sau verificarea inopinată 

Agentul economic este informat în scris cu privire la data la care va fi verificat, tematica 
verificării, baza legală şi documentele care vor fi solicitate. 

În cazul evaluării în sistem inopinat se urmează aceeaşi procedură, fără comunicare 
prealabilă. 

3. Verificarea şi evaluarea conformităţii produselor fabricate sau importate 

 3.1.Verificarea agentului economic şi înscrierea datelor şi informaţiilor constatate se 
face conform Fişei activităţii de verificare în domeniul limitării COV în vopsele, lacuri şi 
produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor, Anexa 1.3. 

La verificarea şi evaluarea conformităţii vopselelor, lacurilor şi produselor de refinisare a  
suprafeţelor vehiculelor se are în vedere: 

 3.1.1. Existenţa actului de constituire a societăţii comerciale, inclusiv organizarea 
acesteia: puncte de lucru, depozite, organizare în teritoriu; 

 3.1.2. Corelarea prevederilor din statut cu activitatea curentă desfăşurată de agentul 
economic, inclusiv documentele referitoare la operaţiunile de import; 

 3.1.3. Existenţa sistemului de implementare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
735/2006: infrastructură (compartimente, personal, documentaţie, dosare, măsurători, 
aparatură), instruire etc. 

 3.1.4. Existenţa dosarului de produs, a documentelor de execuţie din care rezultă 
precizări referitoare la conţinutul de COV (buletine de analiză, rapoarte, etc.), listele de 
furnizori etc. 

 3.1.5. Respectarea limitelor COV pentru fiecare vopsea, lac şi produs de refinisare 
a  suprafeţelor vehiculelor, fabricate sau importate. 

  3.1.6. Verificarea înscrierii pe etichete a conţinutului de COV: 

*)Vopsele şi lacuri 
COV limita UE g/l: cat.A/c xxx (2007) yyy (2010) 
COV produs, max. g/l: zzz 
COV limita UE g/l: cat.A/i xxx (2007/2010) 
COV produs, max. g/l: zzz 
COV limita UE g/l: cat.A/c xxx (2007)  
COV produs, max. g/l: zzz 

 
**)Produse de refinisare a suprafeţei vehiculelor 
COV/2B(d) (xxx) zzz 
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3.2. Completarea Listei pentru înregistrarea conţinutului maxim de COV, cifre rezultate 
din documentaţia de fabricaţie a produsului sau din Rapoartele de laborator, Anexa1.4. 

 3.3. Precizări referitoare la clasificarea principalilor solvenţi organici precum şi natura 
riscurilor speciale atribuite. 

 3.4. Înscrierea verificării şi evaluării în Registrul Unic de Control al agentului economic. 

4. Încheierea verificării 

O dată ce inspecţia s-a încheiat se comunică agentului economic constatările, şi se 
întocmesc următoarele documente: 

4.1. Procesul Verbal de verificare, cu stabilirea termenelor de remediere;  

4.2. Procesul Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, după caz. 

5. Finalizarea activităţii de verificare 

Se redactează Raportul de verificare şi evaluare a conformităţii cu prevederile legale 
privind limitarea COV în vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor. 

6. Monitorizare ulterioară a agentului economic 

 6.1. Informarea autoritǎţii competente cu privire la măsurile luate de agentul economic 
pentru eliminarea neconformităţilor constatate; 

 6.2. Evaluarea de cǎtre autoritatea competentǎ a măsurilor luate de agentul 
economic; 

6.3. Supravegherea agentului economic în vederea eliminării neconformităţilor 
constatate, reevaluare, după caz. 

7. Notificarea, la cerere, către instituţiile cu atribuţii în domeniu (sinteze, rapoarte, 
concluzii, priorităţi etc.). 

*) în care :  
(c) subcategoria produsului   
xxx conţinutul prevăzut în Anexa2A din HG 735/2006 pentru Faza I (de la 1.01.2007) 
yyy conţinutul prevăzut în Anexa2A din HG 735/2006 pentru Faza II (de la 1.01.2010) 
zzz conţinutul max. de COV al produsului respectiv 
**) în care : 
 (d ) subcategoria produsului 
(xxx) conţinutul prevăzut în Anexa2B din HG 735/2006 
zzz conţinutul max de COV al produsului respectiv 

 

 



ANEXA 1.2 
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SCHEMA 
activităţii de verificare a conformǎrii cu limitele de COV in vopsele, lacuri si produse de refinisare a suprafetelor 

vehiculelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Planificare  

Vizita de verificare a limitării 
COV 

Activităţi în completare 

Selectarea criterială a 
agentului economic 

-domeniile de activitate 
-dimensiunea agentului economic 

-informaţii specifice 

Activităţi preliminare 

Verificarea respectării legislaţiei în 
domeniul limitării COV in vopsele, 
lacuri si produse de refinisare a 
suprafetei vehiculelor 
- Stabilirea de măsuri 

-Colaborarea cu alte instituţii 
-Anunţarea agentului economic 

-Pregătirea logistică 

-Întocmirea PV de verificare si evaluare a 
conformitatii, cu stabilirea măsurilor 
dispuse, după caz 
-Întocmirea PV de constatare şi sancţionare 
a contravenţiilor, după caz 

Încheierea verificării limitării 
COV 

 

Efectuarea verificării limitării 
COV 

 

Urmărirea punerii în aplicare 
a măsurilor  

dispuse 

Redactarea rapoartelor privind activitatea de verificare şi evaluare a conformităţii  

Evaluarea răspunsului agentului economic şi propunere pentru reevaluare, după caz 

Finalizarea activităţii de 
verificare 
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ANEXA 1.3 
 

FIŞA 
activităţii de verificare şi evaluare a conformităţii în domeniul limitării COV în vopsele, 

lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor 
 

1. Obiectiv: Verificarea respectării de către agentul economic a prevederilor legislaţiei 
din domeniul limitării COV in vopsele, lacuri si vopsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor.  

 
2. Documente şi date solicitate: Documente generale şi documente specifice 

domeniilor de activitate ale agentului economic, nominalizate în procedură, care au relevanţă 
în domeniul chimicalelor, în directă legătură cu obiectivele controlului. 

 
3. Baza legală: prevederile art.5 alin.(1) din HG nr. 735/2006. 

 
4.Timp preconizat: 1-2 zile, în funcţie de obiectivele controlului şi dimensiunea 

agentului economic. 
 

5. Măsuri dispuse: Pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul limitării 
COV, personalul autorizat al autoritǎţii competente dispune: 

- termene concrete de realizare a măsurilor de eliminare a neconformităţilor constatate;  
- sancţiuni contravenţionale, după caz;  
- sesizarea organelor abilitate când există indiciile de săvârşire a unor infracţiuni. 
 
6. Actul normativ în baza căruia se pot sancţiona contravenţional abaterile 

constatate: prevederile art.7 alin. (2) din HG nr. 735/2006. 
 

7. Contestarea măsurilor: Sancţiunile contravenţionale pot fi contestate conform 
prevederilor OG nr.2/2001 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
180/2002. 
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ANEXA 1.4 
LISTA 

pentru înregistrarea conţinutului maxim de COV, cifre rezultate din documentaţia de 
fabricaţie a produsului sǎu din Rapoartele de laborator 

 
A.Valorile limită maxime ale conţinutului de compuşi organici volatili pentru vopsele şi 
lacuri
 Subcategoria 

produsului 
Tip Faza I 

(g/l) (*) 
(de la data 

de 
1.01.2007) 

Faza II 
(g/l) (*) 

(de la data 
de 

1.01.2010) 

Denumire 
preparat 

Valoare 
rezultată din 
Buletine de 

Analiză 

  
  
  
  

SBA(**) 
 

75 
 

30 
 

  
  

  
  
  

a Acoperiri mate pentru 
pereţi interiori şi tavane 
(luciu<25 la 60°) 

SBS(***) 400 30 

  
  
  
  
  

SBA 
 

150 
 

100 
 

  
  

  
  
  

b Acoperiri lucioase pentru 
pereţi interiori şi tavane 
(luciu>25 la 60°) 

SBS 400 100 

  
  
  
  

SBA 
 

75 
 

40 
 

  
  
  
  
  
  

c Acoperiri pentru pereţi 
exteriori pe substrat 
mineral 

SBS 450 430 

  
  
  
  
  

SBA 
 

150 
 

130 
 

  
  

  
  
  

d Vopsele de 
interior/exterior pentru 
decorare, pentru lemn, 
metal 

SBS 400 300 
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 Subcategoria 

produsului 
Tip Faza I 

(g/l) (*) 
(de la data 

de 
1.01.2007) 

Faza II 
(g/l) (*) 

(de la data 
de 

1.01.2010) 

Denumire 
preparat 

Valoare 
rezultată din 
Buletine de 

Analiză 

  
  
  
  

SBA 
 

150 
 

130 
 

  
  
  
  
  

e Lacuri pentru lemn şi 
lacuri pentru 
interioare/exterioare 
incluzând lacuri opace 
pentru lemn 

SBS 500 400 

  
  
  
  
  

SBA 
 

150 
 

130 
 

  
  
  
  
  

f Lacuri color de 
interior/exterior pentru 
lemn 

SBS 700 700 

  
  
  
  
  

SBA 
 

50 
 

30 
 

  
  
  
  
  

g Grunduri 

SBS 450 350 

  
  
  
  

SBA 
 

50 
 

30 
 

  
  

  
  
  

h Grunduri de impregnare 

SBS 750 750 

  
  
  
  

SBA 
 

140 
 

140 
 

  
  

  
  
  

i Acoperiri performante - 
monocomponente 

SBS 600 500 
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 Subcategoria 

produsului 
Tip Faza I 

(g/l) (*) 
(de la data 

de 
1.01.2007) 

Faza II 
(g/l) (*) 

(de la data 
de 

1.01.2010) 

Denumire 
preparat 

Valoare 
rezultată din 
Buletine de 

Analiză 

  
  
  
  

SBA 
 

140 
 

140 
 

  
  
  
  
  

j Acoperiri performante 
reactive-bicomponente 
cu destinaţie specială 
(de ex. pentru pardoseli) 

SBS 550 500 

  
  
  
  
  

SBA 
 

150 
 

100 
 

  
  
  
  
  

k Acoperiri multicolore 

SBS 400 100 

  
  
  
  
  

SBA 
 

300 
 

200 
 

  
  
  
  
  

l Acoperiri cu efect 
decorativ 

SBS 500 200 

  
(*) g/l produs gata pentru utilizare 
(**) strat de acoperire pe bază de apă 
(***) strat de acoperire pe bază de solvent 
 



B. Valorile limită maxime ale conţinutului de compuşi organici volatili pentru produse 
de refinisare a suprafeţelor vehiculelor 
 

 
Subcategoria 

produsului 
Acoperiri COV g/l (*) 

(de la data 
de 

1.01.2007) 

Denumire 
preparat 

Valoare rezultată din 
Buletine de Analiză 

  
  
  
  

pentru pregătire  850 
 

  
  

  
  
  

a pentru pregătire şi 
curăţare 

pentru pre-
curăţare 

200 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

b chit toate tipurile 250 
 

  
  
  
  
  

strat de 
suprafaţă/material 
de umplere şi 
grund de metal  

540 
 

  
  
  
  
  

c grund 

grund pe bază de 
apă 

780 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

d email toate tipurile 420 
 

  
  
  
  
  
  
  

e finisaje speciale toate tipurile 840 

  
(*) g/l de produs gata pentru utilizare. Exceptând subcategoria (a), orice conţinut de apă al produsului gata 
pentru utilizare va fi scăzut. 
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                      ANEXA 1.5 
 

GHIDUL 
inspectorului pentru evaluarea respectării valorii limită maximă a 

conţinutului de compuşi organici volatili (COV) pentru vopsele, lacuri şi 
produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor 

 
Echipa de inspecţie prezintă reprezentanţilor agentului economic care urmează să fie 

evaluat informaţiile principale privind scopul vizitei, precum şi prezentarea autoritǎţii 
competente în domeniu. 

După prezentarea Tematicii de verificare şi evaluare, inspectorul efectuează următoarelor 
activităţi: 
 
1. Identifică operatorul economic inspectat 

• Denumire, adresă, persoană de contact, e-mail, telefon, CUI, statutul agentului 
economic, etc; 

2. Verifică produsul (vopsea, lac sau produs de refinisare a suprafe-ţelor vehiculelor): 
• denumire, destinaţia produsului implicat conform precizărilor pct.1 şi 2 din 

Anexa nr.1 la HG nr.735/2006; 
• tipul operatorului economic: producător,  importator, altă categorie; 
• valoarea limită a conţinutului de compuşi organici volatili pentru produsul 

evaluat, justificată prin: 
− buletine de analize elaborate după metoda EN ISO 11890-2, respectiv 

ASTMD 2369 (pentru conţinutul COV când sunt prezenţi diluanţi reactivi); 
− declaraţia de conformitate eliberată de laboratorul autorizat pentru 

metodele precizate în Anexa nr.3 la HG nr.735/2006. 
• evaluarea conformităţii etichetei produsului introdus pe piaţă, cu prevederile 

art. 4 din HG nr.735/2006 care trebuie să conţină:  
• informaţii şi valori limită, exprimate în g/l, conform Anexei nr.2 din HG, 
• informaţii privind conţinutul maxim de compuşi organici volatili, în g/l, al 

produsului în starea gata pentru utilizare. 
Pentru uniformitate se recomandă următorul format: 

*) Vopsele şi lacuri 
COV limita UE g/l: cat.A/c xxx (2007) yyy (2010) 
COV produs, max. g/l: zzz 
COV limita UE g/l: cat.A/I xxx (2007/2010) 
COV produs, max. g/l: zzz 
COV limita UE g/l: cat.A/c xxx (2007) 
COV produs, max. g/l: zzz 

 
**) Produse de refinisare a suprafeţei vehiculelor 
COV/2B(d) (xxx) zzz 
 

 
*) în care: 
 (c) subcategoria produsului 
xxx conţinutul prevăzut în Anexa 2A din HG nr.735/2006 pentru Faza I (de la 1.01.2007) 
yyy conţinutul prevăzut în Anexa 2A din HG nr.735/2006 pentru Faza II (de la 1.01.2010) 
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zzz conţinutul max. de COV al produsului respectiv 
**) în care: 
(d) subcategoria produsului 
(xxx) conţinutul prevăzut în Anexa 2B din HG 735/2006 
zzz conţinutul max. de COV al produsului respective 
 
Pentru fiecare preparat evaluat se va înregistra dacă: 

• produsul nu este conform cu limitele maxime admise ale conţinutului COV; 
• produsul este conform cu prevederile legale privind conţinutul COV dar nu cu 

cerinţele de etichetare; 
• eticheta nu respectă cerinţele de etichetare privind înscrisul conţinutului de 

COV; 
• eticheta produsului nu respectă cerinţele de etichetare a preparatelor chimice 

periculoase, dacă produsul este sub incidenţa prevederilor HG nr.92/2003 (se 
precizează fiecare prevedere legală). 

 
Conform art.17 din OUG nr.200/2000 eticheta trebuie să conţină şi următoarele informaţii: 

- denumirea comercială sau destinaţia produsului; 
- numele şi adresa completă, inclusiv numărul de telefon al celui responsabil de 

introducerea pe piaţă, respectiv producătorul, importatorul sau distribuitorul; 
- denumirea chimică a substanţei/substanţelor chimice periculoase prezentate în 

preparatul chimic periculos; 
- simbolurile de pericol şi indicaţiile de pericol; 
- frazele de risc – fraze R; 
- frazele de prudenţă – fraze S; 
- alte informaţii conf. art. 10, 11, 12 şi 13 din HG nr.92/2003. 
 

3. Stabileşte tipul inspecţiei: vizită, inspecţie sistematică anuală, verificare prin sondaj, 
inspecţie limitată la cei mai importanţi producători/importatori, reinspecţie. 
 
4. Înregistrează eventuale nereguli constatate (precizarea separată a acestora) şi penalizările 
aplicate, pentru fiecare produs implicat, evidenţiat distinct. 
 
5. Precizează durata inspecţiei, funcţie de nomenclatorul produselor evaluate (1 – 3 zile 
lucrătoare). 
 
6. Încheie Procesul-Verbal de inspecţie, cu precizarea măsurilor ce trebuiesc luate de 
operatorul economic şi termenele de finalizare a acestora. 
 
7. Consemnează activitatea de verificare în registrul Unic de control al agentului economic. 
 
8. Întocmeşte Raportul de inspecţie şi îl prezintă pentru aprobare în termen de maxim 5 
zile de la finalizarea inspecţiei de evaluare a conformităţii. 
 
9. Comunică agentului economic neconformităţile constatate. 
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               ANEXA 1.6 
 

LISTA 
agenţilor economici cu activitate în fabricarea, importul, distribuţia, precum şi utilizatorii finali 

profesionali a vopselelor, lacurilor şi produselor de refinisare a suprafeţelor vehiculelor. 
 
 

REGIUNEA ECONOMICĂ 
Nr. 
crt. 

Agentul  economic 
(denumire/adresa) 

Nord-
Est 

Sud-
Est 

 
Sud 

Sud-
Vest 

 
Vest 

Nord-
Vest 

 
Centru 

 
Bucureşti - 
Ilfov 

 
A. VOPSELE şi LACURI 

 
1 SC PRUND CHIM SRL         

 

Tărgu Jiu, str. Hidrocentralei, nr. 
5F2, ap. 3, jud. Gorj, tel 
0722.358.846, fax 0253.226.215 

        

2 SC CHIMILIN SRL          

 
Slobozia, str. Amara, nr. 6, jud. 
Ialomiţa, tel 0243.230.059 

        

3 SC SOLVOSIB SA         

 

Sibiu, str. Ştefan cel Mare, nr. 
204A, jud. Sibiu, tel/fax 
0269.210.654 

        

4 SC SAN SIRO SRL          

 

Cluj Napoca, Calea Turzii, nr. 
203D, jud. Cluj, tel/fax 
0264.438.696 

        

5 SC SARCOM SRL         
 Râmnicu Vâlcea, str. Pictor 

Tătărăscu, nr. 7, jud. Vâlcea, tel/fax 
0250.772.562, 0250.772.547. 

        

6 SC SOVECORD INT SA         
 Slatina, str. Piteşti, nr. 165, jud. Olt,         
7 SC VESTEL SRL         

 

Piatra Neamţ, bd. Mihai Eminescu, 
bl. 5, sc. B, et. 1, ap. 42, jud. 
Neamţ, tel/fax 0233.281.565 
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REGIUNEA ECONOMICĂ 
Nr. 
crt. 

Agentul  economic 
(denumire/adresa) 

Nord-
Est 

Sud-
Est 

 
Sud 

Sud-
Vest 

 
Vest 

Nord-
Vest 

 
Centru 

 
Bucureşti - 
Ilfov 

8 SC FERTCHIM SRL          

 

Craiova, str. Constantin Argetoianu, 
bl. 70, sc. 1, parter, jud. Dolj, tel/fax 
0251.412.951 

        

9 
SC PROTECT CHEMICAL 
SRL 

        

 

Bucureşti, str. Cercetătorilor, nr. 6, 
bl. 29, sc. 2, ap. 56, sector 4, tel/fax 
492.02.05 

        

10 SC GOLDA ROMANIA SRL         

 

Cluj Napoca, str. Mărăşeşti, nr. 34, 
jud. Cluj, tel 0264.406.040, fax 
0264.593.676. 

        

11 SC NICOMP SRL         

 

Balş, str. Nicolae Bălcescu, nr. 4, 
bl. 2A, ap. 10, jud. Olt, tel 
0249.451.395. 

        

12 SC NOVACOLOR SRL         

 
Bucureşti, bd. Theodor Pallady, nr. 
287, sector 3, tel/fax 345.06.51. 

        

13 SC METALBAC & FARBE          

 
Măgura, DN 11, km 10, jud. Bacău, 
tel 0234.212.408. 

        

14 SC RESIN SRL         

 
Rm. Vâlcea, str. Prof. Constantin 
Ghibescu, nr. 4, jud. Vâlcea 

        

15 
SC LABORATOARELE 
CHIMICE DOBRE 

        

 
Bucureşti, str. Unităţii, nr. 54, sector 
3, tel/fax 323.72.67. 

        

16 SC ÎMPARAT SRL          

 
Leţcani, jud. Iaşi, tel/fax 
0232.211.364. 

        

17 
SC EMLIN INVESTMENTS 
SRL 

        

 Bucureşti, str. Unităţii, nr. 54, sector         
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REGIUNEA ECONOMICĂ 
Nr. 
crt. 

Agentul  economic 
(denumire/adresa) 

Nord-
Est 

Sud-
Est 

 
Sud 

Sud-
Vest 

 
Vest 

Nord-
Vest 

 
Centru 

 
Bucureşti - 
Ilfov 

3, tel/fax 323.72.67. 

18 
 SC FABRYO 
CORPORATION SRL  

        

 

Popeşti Leordeni, şos. Olteniţei,  
nr. 202 B, jud. Ilfov,  tel/fax 
467.38.73, tel/fax 467.30.06. 

        

19 
SC POLY-DELTA 
CHEMICALS SA 

        

 

Bucureşti, şos. Andronache, nr. 
120, sect. 2, tel 312 34 19, fax 312 
34 20, sediul social: str. Dristorului, 
nr. 82, sect. 3 

        

20 
SC IR COLOURS PROD 
SRL 

        

  

Otopeni, Calea Bucureşti, nr. 91, 
jud. Ilfov, tel 236 23 48,  fax 236 23 
49 

        

21 SC CROMCOLOR SRL         

 

Bucureşti, str. Carpaţi, nr. 102, 
sect. 1, tel 224 02 46,  fax 224 32 
90 

        

22 SC CHIMTITAN SRL         

 
Bucureşi, bd. Basarabia, nr. 250, 
sect 3,  tel 255 01 09 

        

23 
SC IZOCOLOR 92 PROD 
SRL 

        

 
Bucureşti, sos. Dudeşti-Pantelimon, 
nr. 19, sect. 3, tel/fax 255 31 00 

        

24 SC POLICOLOR SA         

 

Bucureşti, bd. Theodor Pallady, nr. 
51, sect. 3, tel 345 23 73, fax 345 
52 11 

        

25 
SC MDV CHEMICAL GRUP 
SA 

        

 
Bucureşti, Aleea Teişani, nr. 125, 
sect. 1, tel 233 09 84 
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REGIUNEA ECONOMICĂ 
Nr. 
crt. 

Agentul  economic 
(denumire/adresa) 

Nord-
Est 

Sud-
Est 

 
Sud 

Sud-
Vest 

 
Vest 

Nord-
Vest 

 
Centru 

 
Bucureşti - 
Ilfov 

26 SC AXM PROD 93 SRL         

 

Bucuresti, Splaiul Independenţei, 
nr. 3, bl. 17, sc. 1, et. 7, ap. 19, 
sect. 4, tel 323 12 80, fax 323 10 92 

        

27 SC AZUR SA         

  
Timişoara, str. Constructorilor,  
nr. 3, jud. Timiş 

        

28 SC ROMCOLOR SA         

 
Oradea, str. Borşului, nr. 31, jud. 
Bihor, tel/fax 0259.422.426 

        

29 SC KÖBER SRL         
 Turtureşti com. Girov, jud.Neamţ         

30 SC AS VOPSEA SA         

 
Ovidiu, incinta sucursala Somaco 
SA, jud. Constanţa 

        

31 SC DUFA ROMANIA SRL          

 

Bucureşti, str. Cătănoaia, nr. 33, 
sect. 3, tel 256 03 85, fax 256 03 
79 

        

32 SC CIBICOLOR SRL         

 
Bucureşti, str. Drumul Belşugului, 
nr. 20-24, sect. 6, tel. 0214340902 

        

 
B. PRODUSE DE REFINISARE A SUPRAFEŢELOR VEHICULELOR 
  (chituri, grunduri, emailuri) 

 
33 SC ROMAERO SA         
 Bucureşti,str.Ficusului nr.44,sector 1 

 
        

34 SC GERMAN TOP 
TRADING SRL 

        

 Bucureşti, sector 3, bd. Theodor 
Pallady, nr. 42 B, tel 3456131, 
3456141 

        

35 SC RĂDĂCINI MOTORS         



REGIUNEA ECONOMICĂ 
Nr. 
crt. 

Agentul  economic 
(denumire/adresa) 

Nord-
Est 

Sud-
Est 

 
Sud 

Sud-
Vest 

 
Vest 

Nord-
Vest 

 
Centru 

 
Bucureşti - 
Ilfov 

SRL 
 Bucureşti, sector 6, bd. Timişoara, 

nr. 18, tel 4138182, 4138183 
        

36 SC SERVICE DACIA         
 Bucureşti, bd. Preciziei, nr. 5, sector

6 
        

37 ŞANTIERUL NAVAL 
MANGALIA SA 

        

 Mangalia, Intrarea Portului, jud. 
Constanţa 

        

38 SC NAVOL SA         
 Olteniţa, str. Portului, nr. 52, jud. 

Călăraşi, 0242510320 
        

39 SC SEVERNAV SA         
 Drobeta-Turnu Severin, Calea 

Timişoarei, jud. Mehedinţi,  
        

40 ŞANTIERUL NAVAL 
ORSOVA 

        

  Orşova, Str.Tufari,nr. 4, 
 jud.Mehedinţi 
 tel. 0252361885 
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           ANEXA 2 
 

PROGRAM DE INSPECŢIE 
pentru monitorizarea conformităţii cu prevederile HG nr. 735/2006 pentru 

vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor, fabricate sau 
importate de agenţii economici în anul 2007 

 
NR. 

CRT. OPERATORUL ECONOMIC OBSERVAŢII 

IANUARIE 
1 SC SAYEGH CONEX PAINTS SA 

Miroslava jud. Iaşi 
fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

2 SC METALBAC & FARBE SA Măgura 
jud. Bacău 

fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

3 SC SAN SIRO SRL Cluj Napoca 
 

fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

4 SC CHESPA ROMÂNIA SRL Târgu 
Mureş 

fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

5 SC PROTECT CHEMICAL SRL Bucureşti fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

FEBRUARIE 
6 SC AQUA COLOR SRL Bucureşti distribuitor vopsele şi lacuri 
7 SC ASTEK SA Ovidiu jud. Constanţa fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
8 SC NOVACOLOR SRL Bucureşti fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
MARTIE 

9 SC KOBER SRL Turtureşti jud. Neamţ fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

10 SC VESTEL SRL Piatra Neamţ fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

11 SC PRUND CHIM SRL Târgu Jiu fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

12 SC GOLDA ROMÂNIA SRL Cluj-Napoca fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

13 SC GETA COM SRL Şura Mică jud. Sibiu fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

14 SC M.V.A. CHEMIE SRL Braşov fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

15 SC LABORATOARELE CHIMICE 
DOBRE Bucureşti 

fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

16 SC ANTICOROSIV SA Bucureşti fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

APRILIE 
17 SC SARCOM SRL Râmnicu Vâlcea fabricarea  vopselelor, lacurilor, cernelii 
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 tipografice si masticurilor                             
18 SC ÎMPĂRAT SRL Leţcani jud. Iaşi fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
19 SC CHIMILIN SRL Slobozia 

 
fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

20 SC SINTECO IND SA Voivozi jud. Bihor fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

21 SC PENCHIM SRL 
Alba Iulia 

fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

22 SC EMLIN INVESTMENTS SRL 
Bucureşti 

fabricarea vopselelor şi  a lacurilor 

MAI 
23 SC MICCA ROM SRL Iaşi fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
24 SC BURSA MOLDOVEI SA Iaşi fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
25 SC SOVECORD INT SA Slatina 

 
fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

26 SC RESIN SRL Râmnicu Vâlcea 
 

fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

27 SC NORD COLOR SRL Urmeniş jud. 
Maramureş 

fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

28 SC POLY-DELTA CHEMICALS SA 
Bucureşti 

fabricarea vopselelor şi  a lacurilor 

29 SC IR COLOURS PROD SRL Otopeni 
jud. Ilfov 

fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

IUNIE 
30 SC SEVERNAV SA Drobeta Turnu 

Severin 
utilizator vopsele 

31 SC HELIOS TRADING CO SRL Popeşti 
Leordeni jud. Ilfov 

fabricarea  vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor                             

32 SC ROMAERO SA Bucureşti utilizator vopsele                                          
33 SC ACTIV CHEMICAL SRL Sfântu 

Gheorghe 
fabricarea  vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor                             

34 SC MADAZI SRL Şura Mică jud. Sibiu fabricarea  vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor                             

35 SC CHIMTITAN SRL Bucureşti 
 

fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

IULIE 
36 SC EUROCOM SRL Alba Iulia fabricarea  vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor                             
37 SC ROMTEHNOCHIM SRL Jilava jud. 

Ilfov 
fabricarea  vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor                             

38 SC IZOCOLOR 92 PROD SRL Bucureşti fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 
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39 SC ANTICOROSIV SA Bucureşti fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

AUGUST 
40 SC VADOVA SRL Budeşti jud. Vâlcea fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
41 SC DACOSERV SA Bucureşti fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
42 SC AUTONET IMPORT SRL Satu Mare importator vopsele  

SEPTEMBRIE 
43 SC DRUCKFARBEN ROMÂNIA SRL 

Măgurele jud. Ilfov 
fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

44 SC AMX PROD 93 SRL Lungeşti jud. 
Vâlcea 

fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

45 SC CĂLINA SRL Râmnicu Vâlcea fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

46 SC PHOBOS INTERNAŢIONAL SRL 
Satu Mare 

fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

47 SC DÜFA ROMANIA SRL Bucureşti fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

48 SC CIBICOLOR SRL Bucureşti fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

49 SC ROMAERO SA Bucureşti utilizator vopsele                                          
50 SC NORKEM SRL Craiova fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
51 SC SIRIUS SRL Bodeşti jud. Neamţ fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
52 SC SIVI CROM IMPEX SRL Târgovişte fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
53 SC COLOR SALVADOR SRL Braşov fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
OCTOMBRIE 

54 SC ADUA SRL Ploieşti fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

55 SC SOLVOSIB SA Sibiu fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

56 SC CERASIL SA Oradea fabricarea coloranţilor şi pigmenţilor 
57 SC CIBICOLOR SRL Bucureşti fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
58 SC CHEMCO TRADE SRL Bucureşti importator vopsele, lacuri şi diluanţi 
59 SC K.L.T. & CO INDUSTRIES SRL 

Filipeştii de Pădure jud. Prahova 
fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

60 SC DEVE PRODEXIM SRL Oradea fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

61 SC FEPO & AIDO SRL Alba Iulia fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 
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62 SC FEROCHIM SRL Şcheia jud. Suceava fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

63 SC ROMCHIM PROTECT SRL Bucureşti fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

NOIEMBRIE 
64 SC SIMVILCOM SRL Suteşti jud. Vâlcea fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
65 SC COLOR LUX SRL Săvineşti fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
66 SC EMLIN INVESTMENTS SRL 

Bucureşti 
fabricarea vopselelor şi a lacurilor 

67 SC MEGALUX SRL Braşov fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

68 SC BASICRA PRODSERV SRL Craiova fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

69 SC EXCENTRIC SRL Ipoteşti jud. 
Suceava 

fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

70 SC BIO-STAR SRL Suceava fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 
tipografice şi masticurilor 

DECEMBRIE 
71 SC ALMIR SRL Botoşani fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
72 SC VOLA COLOR PROD Bucureşti fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
73 SC COMBI COMIMPEX SRL Turda fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
74 SC IMPEROR TRADE SRL Roman fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii 

tipografice şi masticurilor 
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