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Regulamentul (UE) 2019/1020 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor introduce un cadru
legislativ comprehensiv pentru a proteja consumatorii împotriva riscului de a achiziționa și folosi produse
nesigure și neconforme și pentru a oferi condiții de concurență echitabile pentru operatorii economici care
își desfășoară activitatea pe teritoriul statelor membre UE. Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din
Regulamentul (UE) nr. 2019/945, Regulamentul (UE) 2019/1020 se aplică și produselor care fac obiectul
Regulamentului (UE) 2019/945. 

Prezentul ghid are scopul de a ajuta operatorii economici și de a facilita o implementare consistentă a
prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1020, oferind informații referitoare la modul de implementare a art. 4
din regulamentul menționat în legătură cu ”sarcinile operatorilor economici cu privire la produsele care fac
obiectul anumitor acte din legislația de armonizare a Uniunii”. Articolul 4 prevede, în esență, că pentru unele
produse introduse pe piața Uniunii Europene trebuie să existe un operator economic care, la cerere, trebuie
să ofere autorităților informații sau să acționeze într-un anumit mod. 
Prezentul ghid va fi utilizat în corelație cu Procedura administrativă referitoare la procesul de supraveghere
a pieţei aeronavelor fără pilot la bord (UAS), a seturilor de accesorii şi a dispozitivelor complementare de
identificare la distanţă, P-SP-UAS, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. 585/30.12.2020.

Subliniem faptul că prezentul ghid are rol de îndrumare, doar textul actelor normative având forță juridică. 

Introducere



Autoritatea Aeronautică Civilă Română a fost desemnată ca autoritate de supraveghere a pieței pentru
produsele care intră sub incidența cap. II din Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei privind
sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe,
prin Hotărârea Guvernului României nr. 643/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea
Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără
pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe și a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a
aeronavelor fără pilot la bord.

Capitolul II din Regulamentul (UE) 2019/945 se aplică următoarelor produse: 
(a) UAS care sunt destinate operării în conformitate cu normele și condițiile aplicabile categoriei „deschise”
a operațiunilor UAS sau aplicabile declarațiilor operaționale în categoria „specifice” a operațiunilor UAS în
temeiul Regulamentului (UE) 2019/947, cu excepția UAS de construcție privată, și care poartă o etichetă de
identificare a clasei, astfel cum se prevede în părțile 1-5, 16 și 17 din anexa la Regulamentul (UE) 2019/945,
indicând căreia dintre cele șapte clase de UAS menționate în Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2019/947 îi aparțin; 
(b) seturilor de accesorii pentru clasa C5 prevăzute în partea 16; 
(c) dispozitivelor complementare de identificare la distanță prevăzute în partea 6 a anexei la Regulamentul
(UE) 2019/945.

Informații generale1



Aplicabilitate2

În conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 2019/1020, trebuie să existe un operator economic, în
sensul art. 4, atunci când un produs:

1) intră în sfera de aplicabilitate a uneia/unuia sau mai multor Directive sau Regulamente menționate în art. 4
alin. (5) sau în alt act legislativ care face referire, în mod expres, la art. 4 - în cazul sistemelor de aeronave
fără pilot la bord această mențiune este făcută în art. 5 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2019/945; și

2) este introdus pentru prima oară pe piața Uniunii Europene, prin furnizarea pentru distribuție, consum sau
utilizare, în cursul unei activități comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit.



Operator economic
Există 4 tipuri de operatori economici, conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 2019/1020, respectiv:

1) producătorul - orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau care comandă proiectarea
sau fabricarea unui produs și care comercializează produsul respectiv sub numele sau marca comercială
proprie;
2) importatorul - orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și care introduce un produs dintr-o
țară terță pe piața Uniunii - în cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniunea Europeană;
3) reprezentantul autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în interiorul Uniunii, care a primit un
mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor
specifice stabilite prin art. 4 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2019/1020;
4) furnizorul de servicii de logistică (orice serviciu prestat - în mod normal - în schimbul unei remunerații, la
distanță, prin mijloace electronice și la solicitarea individuală a beneficiarului serviciului) stabilit în UE, atunci
când nu există un producător, un importator sau un reprezentant autorizat stabilit în Uniune.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din HG nr. 643/2020, ”Distribuitorii care comercializează
produse pe teritoriul României, inclusiv prin canale electronice, comunică Autorității Aeronautice Civile
Române datele de contact și adresele producătorilor sau, după caz, ale importatorilor care le-au furnizat
produsele.”
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Informații privind operatorul
economic 

În legătură  cu informațiile privind operatorul economic la care se face referire în art. 4 menționăm
următoarele:

Numele (sau marca înregistrată) și datele de contact (inclusiv adresa poștală) ale operatorului economic
prevăzut în art. 4 trebuie să fie precizate în cel puțin unul dintre următoarele locuri:
1) pe produs;
2) pe ambalajul produsului;
3) pe coletul în care este pus produsul pentru a fi facilitată manevrarea și transportul lui;
4) pe documentul de însoțire (spre exemplu, pe declarația de conformitate).

Poate fi menționată și o adresă web, însă aceasta nu va înlocui adresa poștală. De asemenea, sunt utile o
adresă de email și/sau un număr de telefon, pentru a facilita contactul rapid cu autoritățile relevante.

În cazul în care sunt specificați mai mulți operatori economici, este recomandat ca denumirea fiecăruia
dintre ei să fie însoțită de o mențiune de tipul ”produs de” ("manufactured by") sau ”importat de” (ïmported
by") sau ”reprezentat de” ("represented by") sau ”completat de” (fulfilled by"), pentru a nu induce în eroare
autoritățile de supraveghere a pieței. Mențiunile respective pot fi făcute și în limba engleză, dat fiind faptul
că acești termeni sunt considerați ca fiind ușor de înțeles pe teritoriul Uniunii Europene. În cazul în care nu
sunt făcute aceste mențiuni, fiecare operator economic trebuie să poată să dovedească rolul pe care îl are
în legătură cu produsul pe care este menționat.
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Sarcinile operatorilor economici 

1. verifică dacă declarația de conformitate a fost întocmită și o păstrează (declarația trebuie păstrată timp
de 10 ani după introducerea pe piață a produsului);

2. verifică dacă documentația tehnică a fost întocmită și se asigură că aceasta poate fi pusă la dispoziția
autorităților de supraveghere a pieței, la cerere – în cazul în care operatorul economic nu păstrează
documentația chiar el, trebuie să verifice dacă documentația există și să obțină asigurări din partea
producătorului că, la cerere, va transmite documentația fie operatorului economic , fie direct autorităților
de supraveghere a pieței;

3. în cazul în care operatorul economic are motive să creadă că un produs prezintă un risc, trebuie:
a) să informeze autoritatea relevantă de supraveghere a pieței. Trebuie să procedeze astfel în fiecare stat
membru în care produsul a fost pus la dispoziție; de asemenea, trebuie să informeze autoritățile cu privire la
măsurile corective care au fost sau vor fi luate; și
b) să se asigure că se iau imediat măsurile corective necesare pentru a remedia orice caz de
neconformitate sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a atenua riscul.
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Sarcinile operatorilor economici
(continuare)

5

4. să ia anumite măsuri atunci când i se solicită acest lucru de către o autoritate de supraveghere a pieței:
a) să furnizeze autorității declarația de conformitate;
b) să furnizeze autorității documentația tehnică sau, în cazul în care nu păstrează această documentație, să
se asigure că documentația tehnică este pusă la dispoziția autorității (în special de către producător);
c) să furnizeze alte informații și documente pentru a demonstra conformitatea produsului (acestea pot
include, de exemplu, certificate și decizii emise de un organism notificat) într-o limbă care poate fi ușor de
înțeles de către autoritate [limba română sau engleză];
d) să coopereze cu autoritatea. Măsura necesară va depinde de cererea autorității, care trebuie să fie în
conformitate cu principiul proporționalității [art. 14 alin. (2) din regulament]; și
e) să se asigure că se iau imediat măsurile corective necesare pentru a remedia orice neconformitate cu
legislația de armonizare a UE aplicabilă sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a atenua riscurile
prezentate de produs. Măsura poate implica aducerea produsului în conformitate, retragerea sau
rechemarea acestuia, după caz [a se vedea și art. 16 din Regulament]. 



Piețe online 
Piața online este acel tip de serviciu de comerț electronic în care produsele sunt oferite spre vânzare de
mai mulți operatori economici (referință: art. 4 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul (UE) nr. 524/2013 privind
soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și
a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum)).

Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 2019/1020 este aplicabil și produselor vândute prin intermediul piețelor
online, astfel încât - în cazul în care o piață online este și producător, importator, reprezentant autorizat sau
furnizor de servicii de logistică - aceasta ar putea fi operatorul economic menționat în art. 4 din
Regulamentul (UE) nr. 2019/1020.

În situația în care o piață online intermediază oferta de vânzare către utilizatorii finali din UE a unui produs
care intră sub incidența art. 4 pentru care nu există un operator economic (se încadrează la „activitatea sau
informația ilicită”, menționată în art. 14 alin. (1) lit. (a) din Directiva 2000/31/CE, deoarece respectă art. 4 din
regulament) și obține informații efective cu privire la conținut ilegal sau ia cunoștință efectiv de un astfel de
conținut (de exemplu, prin intermediul unei notificări suficient de precise și corespunzător justificate din
partea unei autorități de supraveghere a pieței), respectiva piață online se poate baza numai pe exonerarea
de răspundere prevăzută în art. 14 alin. (1) din Directiva 2000/31/CE, dacă - din momentul în care ia
cunoștință despre acesta - acționează prompt pentru a elimina conținutul ilegal în cauză sau pentru a bloca
accesul la acesta.
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Producătorii stabiliți în UE 7

Producătorul este orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau care comandă proiectarea
sau fabricarea unui produs și care comercializează produsul respectiv sub numele sau marca comercială
proprie (art. 3 din regulament).

În cazul în care este stabilit în UE, producătorul este și operatorul economic, cu excepția cazului în care a
desemnat un reprezentant autorizat pentru sarcinile prevăzute la art. 4.

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) din HG nr. 643/2020, ”Producătorii cu sediul în România (...) comunică
Autorității Aeronautice Civile Române adresele și datele de contact ale distribuitorilor cărora le-au furnizat
produse în vederea comercializării acestora pe teritoriul României.”



Importatorii 8

Importatorul este orice persoană fizică sau juridică, stabilită în UE, care introduce un produs dintr-o țară terță pe
piața Uniunii (art. 3 din regulament). 

În cazul în care există un importator în UE, acesta este și operatorul economic, cu excepția cazului în care
producătorul a desemnat un reprezentant autorizat pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în art. 4. 

Dacă mai mulți importatori manipulează același tip de produs, fiecare acționează în calitate de operator economic
în sensul art. 4 pentru unitățile pe care le-a introdus pe piața UE și va trebui să se asigure că numele său apare pe
unitățile respective sau împreună cu acestea, după caz. Prin urmare, un produs ar trebui să poarte numai numele
importatorului relevant.

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) din HG nr. 643/2020, ”(...) importatorii produselor comunică Autorității
Aeronautice Civile Române adresele și datele de contact ale distribuitorilor cărora le-au furnizat produse în
vederea comercializării acestora pe teritoriul României.”



Reprezentanții autorizați9

Reprezentantul autorizat este orice persoană fizică sau juridică stabilită în interiorul Uniunii, care a primit un
mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele său pentru sarcini specifice în ceea ce
privește obligațiile acestuia din urmă, în temeiul legislației de armonizare a Uniunii relevante sau al cerințelor
din Regulamentul (UE) 2019/1020 (art. 3 din regulament). 

În cazul în care un producător dorește ca un reprezentant autorizat să acționeze în calitate de operator
economic, trebuie să se asigure că mandatul include toate sarcinile enumerate în art. 4 alin. (3).
Reprezentantul autorizat trebuie să dispună de mijloacele adecvate pentru a-și putea îndeplini sarcinile [art.
5 alin. (3) din regulament] și să fie autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:
a) să păstreze declarația de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de
supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 ani;
b) în urma unei cereri motivate, să furnizeze autorității naționale competente toate informațiile și
documentele necesare pentru a demonstra conformitatea unui produs și
c) să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice măsură
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele acoperite de mandatul său.

Reprezentantul autorizat trebuie, la cerere, să furnizeze autorității de supraveghere a pieței o copie a
mandatului său într-o limbă a UE (română sau engleză) stabilită de autoritate [art. 5 alin. (2) din regulament]. 



Furnizorii de servicii de logistică
stabiliți în UE
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Furnizorul de servicii de logistică este o persoană fizică sau juridică care oferă cel puțin două dintre
următoarele servicii, în cadrul unei activități comerciale, fără a avea proprietatea asupra produselor
respective: depozitare; ambalare; adresare și expediere.
Serviciile eligibile nu includ servicii poștale, servicii de livrare de colete sau alte servicii poștale sau de
transport de mărfuri (art. 3 din regulament).

Furnizorii de servicii de logistică depozitează în mod normal produsele în UE, astfel încât acestea să poată fi
livrate rapid consumatorilor din UE sau altor utilizatori finali, imediat ce sunt comandate online. Astfel,
aceștia furnizează servicii altor operatori economici. La primirea unei comenzi, aceștia ambalează produsul
(cu excepția cazului în care produsul este deja ambalat în mod corespunzător pentru transport), aplică
adresa de livrare și îl expediază, fie prin predarea acestuia la un serviciu poștal, de livrare de colete sau de
transport, fie prin livrarea directă a produsului. 

Furnizorii de servicii de logistică stabiliți în UE sunt și operatorul economic menționat în art. 4 pentru
produsele pe care le gestionează în cazurile în care nu există niciun producător, importator sau
reprezentant autorizat în UE pentru produsele respective. Prin urmare, înainte de a accepta să furnizeze
serviciul de logistică pentru un produs care intră sub incidența art. 4, furnizorii trebuie să verifice împreună
cu clientul lor dacă există deja unul dintre celelalte tipuri de operatori economici în UE pentru produsul
respectiv. Dacă nu există, furnizorii vor îndeplini și rolul de operator economic.



Furnizorii de servicii de logistică
stabiliți în UE (continuare)

furnizarea documentației tehnice și
luarea de măsuri corective, la solicitarea autorităților.

Atunci când acționează în calitate de operator economic, furnizorii trebuie să încheie acorduri cu clienții lor
pentru a se asigura că, înainte de a accepta să furnizeze serviciul, furnizorii primesc de la client sau direct
de la producător mijloacele de îndeplinire a obligațiilor, în special:
a) declarația de conformitate pentru produsele în cauză și
b) garanții de cooperare pentru a-i ajuta să își îndeplinească alte sarcini, cum ar fi:

Ca și în cazul importatorilor, pot exista mai mulți furnizori de servicii de logistică pentru un anumit tip de
produs. Fiecare furnizor este, în  acest caz, și operatorul economic menționat în art. 4 și va trebui să aibă
numele și datele sale de contact pe unitățile pe care le gestionează sau împreună cu acestea.
Producătorul poate desemna un furnizor de servicii de logistică drept reprezentantul său autorizat. În astfel
de cazuri, sunt relevante informațiile din prezentul ghid referitoare la reprezentanții autorizați.
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Operatorii economici din state terțe 11

Produsele provenite de la producători stabiliți în afara UE care sunt vândute în magazine fizice din UE sunt -
în principiu - introduse pe piața UE de către un importator. Pentru astfel de produse, importatorul are și
rolul de operator economic (cu excepția cazului în care producătorul a desemnat un reprezentant autorizat
pentru sarcinile prevăzute în art. 4). 

Pentru produsele provenite de la producători stabiliți în afara UE, oferite spre vânzare online (sau prin alte
mijloace de vânzare la distanță), poate, de asemenea, să existe un importator care oferă el însuși produsul
spre vânzare online sau îl vinde unui distribuitor care face acest lucru.

În cazul în care nu există niciun importator, dar un furnizor de servicii de logistică stabilit în UE gestionează
produsul, acesta îndeplinește și rolul de operator economic (cu excepția cazului în care producătorul a
desemnat un reprezentant autorizat pentru sarcinile prevăzute în art. 4). Spre deosebire de importatori și
de reprezentanții autorizați, furnizorii de servicii de logistică nu au în mod automat o legătură formală cu
producătorul, care să le permită să îndeplinească sarcinile operatorului economic. Prin urmare, aceștia vor
trebui să încheie acorduri cu operatorii economici cărora le furnizează servicii de logistică („clienți”) pentru
a se asigura că primesc de la client sau direct de la producător mijloacele necesare pentru a-și îndeplini
obligațiile în calitate de operator economic.
 



Operatorii economici din state terțe
(continuare) 

În cazul produsului care este expediat din afara UE direct către un utilizator final din UE, dacă a fost
mandatat în scris un reprezentant autorizat pentru sarcinile specifice prevăzute la articolul 4, acesta
îndeplinește și rolul de operator economic, conform art. 4.

Dacă producătorul nu a desemnat un reprezentant autorizat, produsul nu poate fi oferit spre vânzare
utilizatorilor finali din UE, motiv pentru care operatorul economic care intenționează să ofere produsul spre
vânzare utilizatorilor finali din UE va trebui să se asigure că producătorul desemnează un reprezentant
autorizat pentru produsul respectiv.

Operatorul economic, stabilit în afara UE, care intenționează să ofere produse spre vânzare online
consumatorilor sau altor utilizatori finali din UE, trebuie să  verifice dacă produsele sunt destinate pieței UE
și dacă respectă legislația UE. Dacă aveți îndoieli, contactați producătorul.
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Contact

 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română
 

https://www.caa.ro/ro/pages/drone
 
 
 
 

ansp.drone@caa.ro
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