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DISPOZIŢII GENERALE
Cap. 1 - ORGANIZARE
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a fost înfiinţată în baza
prevederilor O.U.G. nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea,
organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice şi a H.G. nr. 700/2012
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
cu modificările ulterioare.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor funcţionează ca organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea
Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi turismului, este finanţată
integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi
Turismului.
Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul
protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care
dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor.
Autoritatea eficientizează activitatea statului în materie de protecţie directă şi indirectă a
consumatorilor prin cercetarea pieţei, informarea şi educarea consumatorilor şi întărirea
capacităţii decizionale.
Autoritatea armonizează protecţia directă a statului cu cea oferită de formele de
protecţie asociativă pentru apărarea drepturilor consumatorilor, precum şi de stimulare a
capacităţii de autoprotecţie individuală şi asociativă a consumatorilor, astfel încât aceasta
să devină calea principală de protecţie.
Autoritatea este desemnată să aplice Programul de atestare a procesului
Kimberley.
Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru
domeniul său de activitate.
În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu celelalte
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu organismele
neguvernamentale.
Autoritatea are în subordine Comisariatele Regionale pentru Protecţia
Consumatorilor, ca entităţi cu personalitatea juridică.
În subordinea Autorităţii se află, ca instituţie cu personalitate juridică, şi Centrul
Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti. Organizarea şi
funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex", se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Comisariatele Regionale pentru Protecţia Consumatorilor sunt organizate ca
structuri teritoriale subordonate, cu competenţe limitate teritorial şi conduse de comisari
şefi.
Comisariatele Regionale pentru Protecţia Consumatorilor au în structură
Comisariatele Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor, instituţii publice fără
personalitate juridică, ce sunt coordonate de comisari şefi adjuncţi.
În subordinea Direcţiei Generale Control şi Supraveghere Piaţă şi Armonizare
Europeană funcţionează Laboratorul pentru Analiza Calităţii Vinurilor şi Băuturilor
Alcoolice.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor are următoarea structură
organizatorică :
PREŞEDINTE:
A. CABINET DEMNITAR:
a) Director de Cabinet;
b) Consilier Personal;
c) Secretar Personal;
B. VICEPREŞEDINŢI
C. SECRETAR GENERAL
D. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
E. DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI RESURSE UMANE:
a) Serviciul Financiar-Contabilitate;
b) Compartiment Resurse Umane;
F. DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI SUPRAVEGHERE PIAŢĂ ŞI ARMONIZARE
EUROPEANĂ:
a) Seviciul produse şi servicii alimentare şi nealimentare
b) Serviciul produse şi servicii financiare
1) Compartimentul relaţii cu publicul
c) Serviciul armonizare europeană şi parteneriat
d) Laboratorul pentru Analiza Calităţii Vinurilor şi Băuturilor Alcoolice
e) Compartimentul Analize şi Sinteze
G. DIRECŢIA METALE PREŢIOASE, PIETRE PREŢIOASE ŞI PROCES KIMBERLEY:
a) Laborator Încercări Metale Preţioase
b) Laborator Pietre Preţioase şi Proces Kimberely
c) Regiunea Ardeal
d) Regiunea Muntenia
1) Compartiment autorizare
2) Compartiment marcare şi expertizare
e) Regiunea Banat
f) Regiunea Moldova
H. SERVICIUL JURIDIC
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu actele normative din domeniul său de activitate şi cu respectarea
prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.
Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează cu Statul de
Funcţii aprobat, cu fişele de post şi cu orice alte sarcini de serviciu stabilite în scris de
conducerea instituţiei.

Cap. 2 - CONDUCEREA AUTORITĂŢII NAŢIONALE
PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este condusă de un
Preşedinte, ajutat de doi Vicepreşedinţi, ale căror funcţii sunt asimilate cu funcţia de
Secretar de Stat şi, respectiv, Subsecretar de Stat, numiţi prin decizie a Primului - Ministru.
În cazul în care atât Preşedintele cât şi cei 2 Vicepreşedinţi sunt absenţi sau în
imposibilitate temporară de a-şi exercita prerogativele, reprezentarea A.N.P.C. se asigură
de către Secretarul General sau o persoană cu funcţie de conducere desemnată prin ordin
al Preşedintelui A.N.P.C.
Preşedintele Autorităţii este ordonator secundar de credite.
Preşedintele Autorităţii conduce întreaga activitate a acesteia şi o reprezintă în
raporturile cu Guvernul, cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale, cu instituţii naţionale şi internaţionale şi cu persoanele juridice şi fizice
române şi străine. Preşedintele participă ca invitat la şedinţele Guvernului în care se
dezbat probleme din domeniul protecţiei consumatorilor.
În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni.
Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, în condiţiile legii.
Structura organizatorică şi statele de funcţii ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor, ale Comisariatelor Regionale pentru Protecţia Consumatorilor, ale
Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor „LAREX” Bucureşti,
precum şi atribuţiile acestora se aprobă prin ordin al Preşedintelui Autorităţii.
Directorul general, directorii, şefii de servicii/compartimente din structura Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, directorul general al Centrului Naţional pentru
Încercarea şi Expertizarea Produselor „LAREX” sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al
Preşedintelui Autorităţii, cu respectarea dispoziţiilor legale.
Comisarii şefi ai Comisariatelor Regionale pentru Protecţia Consumatorilor sunt
numiţi prin act administrativ al Preşedintelui A.N.P.C., fiind în subordinea acestuia.
Comisarii şefi răspund de activitatea Comisariatelor Regionale pentru Protecţia
Consumatorilor, iar directorul general al C.N.I.E.P. „LAREX” de activitatea acestuia.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor participă la activităţile
Consiliilor Consultative pentru protecţia consumatorilor constituite ca organisme cu
caracter autonom, la nivel local şi central. Reprezentanţii Autorităţii sunt desemnaţi de
către Preşedinte, iar reprezentanţii Comisariatelor Regionale pentru Protecţia
Consumatorilor sunt desemnaţi de către Comisarii şefi.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor colaborează cu ministerele şi
departamentele specializate din cadrul acestora şi cu alte organe ale administraţiei publice
centrale, pe bază de protocoale de colaborare, precum şi a actelor normative în vigoare,
pentru promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale şi a intereselor legitime ale
consumatorilor.
Comisariatele Regionale pentru Protecţia Consumatorilor funcţionează pe baza
regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, elaborate în conformitate cu
regulamentul cadru aprobat de Preşedintele Autorităţii.
Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor „LAREX” îşi
elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare care intră în vigoare după
avizarea lui de către Preşedintele Autorităţii.

Preşedintele Autorităţii reprezintă instituţia în relaţiile cu organizaţiile internaţionale
similare sau desemnează persoane în acest scop.
Preşedintele aprobă cotizaţiile de participare la organismele internaţionale la care
Autoritatea este membru.
Cap. 3 - ATRIBUŢII SPECIFICE
3.1. CABINET PREŞEDINTE
3.1.1 Director de Cabinet
1. Asigură organizarea şi coordonarea activităţii cabinetului Preşedintelui A.N.P.C. şi a
personalului din cadrul cabinetului.
2. Coordonează procesul de primire şi distribuire a corespondenţei adresate
Preşedintelui A.N.P.C.
3. Preia ordinele şi dispoziţiile Preşedintelui A.N.P.C. şi le transmite personalului
desemnat din subordinea acestuia, fixează termene şi urmăreşte respectarea acestora.
4. Prezintă Preşedintelui A.N.P.C. toate rapoartele şi sintezele întocmite de către
Direcţiile/Serviciile/Compartimentele A.N.P.C.
5. Asigură legătura Preşedintelui A.N.P.C. cu instituţiile teritoriale subordonate, asigură
buna coordonare a activităţii instituţiilor teritoriale subordonate - Comisariate Regionale
pentru Protecţia Consumatorilor, urmărind transmiterea operativă a datelor şi a
informaţiilor necesare.
6. Colaborează cu toate structurile din cadrul A.N.P.C. la elaborarea de studii, sinteze
şi analize în domeniu; participă la fundamentarea unor programe, acţiuni sau măsuri în
domeniul protecţiei consumatorilor.
7. Coordonează acţiunile de control administrativ, dispuse de Preşedintele A.N.P.C., la
care participă şi personalul din subordine.
8. Îndeplineşte şi alte atribuţii sau însărcinări stabilite de Preşedintele A.N.P.C.
3.1.2. Consilier Personal
1. Sprijină activitatea Preşedintelui A.N.P.C. în domeniul specific de competenţă.
2. Elaborează sau participă la elaborarea de studii, sinteze, analize, proiecte de acte
normative în domeniul specific de competenţă.
3. Participă la fundamentarea unor programe, acţiuni sau măsuri în domeniul specific
de competenţă.
4. Colaborează cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, centrale sau locale,
precum şi cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale,
pe probleme care se referă la domeniul specific de activitate.
5. Sprijină şi colaborează cu structurile de specialitate ale A.N.P.C.
6. Îndeplineşte şi alte atribuţii sau însărcinări stabilite de Preşedintele A.N.P.C..
3.1. 3. Secretar Personal
1. Colaborează cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale naţionale şi
internaţionale, cu preocupări în domeniul specific de activitate.
2. Redactează diverse lucrări solicitate de Preşedintele A.N.P.C.
3. Participă la fundamentarea unor programe, acţiuni sau măsuri în domeniul specific
de competenţă.

4. Colaborează cu toate structurile din cadrul instituţiei, inclusiv cu personalul de
conducere al structurilor subordonate instituţiei.
5. Sprijină activitatea Preşedintelui A.N.P.C. în domeniul specific de competenţă.
6. Primeşte şi înregistrează toată corespondenţa intrată - ieşită, destinată direcţiilor,
serviciilor şi compartimentelor din cadrul A.N.P.C.
7. Îndeplineşte şi alte atribuţii sau însărcinări stabilite de Preşedintele A.N.P.C.
3.2. VICEPREŞEDINŢII
1. Autoritatea are doi Vicepreşedinţi, asimilaţi cu funcţia de subsecretar de stat, numiţi
prin decizie a Primului-Ministru. În cazul în care Preşedintele nu îşi poate exercita
atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de unul dintre Vicepreşedinţi, desemnat prin
ordin de către Preşedinte.
2. Coordonează şi controlează activitatea unităţilor subordonate sau structurilor
A.N.P.C. desemnate prin ordin şi raportează Preşedintelui, săptămânal, prin notă scrisă,
activitatea din săptămâna anterioară.
3. Avizează documentele elaborate de către structurile pe care le coordonează şi
trimit spre avizare Preşedintelui A.N.P.C. documentele pe care le elaborează şi/ sau
avizează.
4. Reprezintă A.N.P.C. la acţiunile organizate de instituţiile publice, guvernamentale şi
nonguvernamentale, conform ariei de competenţă, în baza mandatului dat de Preşedintele
A.N.P.C.
5. Colaborează cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale naţionale şi
internaţionale, cu preocupări în domeniul specific de activitate.
6. Evaluează sau contrasemnează evaluarea tuturor funcţionarilor publici şi angajaţilor
din cadrul structurilor aflate în coordonare, după caz.
7. Îndeplinesc alte atribuţii şi însărcinări care le sunt delegate de Preşedinte prin ordin.
3.3. SECRETARUL GENERAL
1. Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General
al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, precum şi cu secretarii
judeţelor şi cu directorii generali de prefectură, în probleme de interes comun.
2. Primeşte şi transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative iniţiate
de autoritate şi asigură avizarea actelor normative primite de la alţi iniţiatori.
3. Transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative
iniţiate de Autoritate, pentru a fi discutate în şedinţa Guvernului.
4. Urmăreşte şi asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au
fost iniţiate de Autoritate.
5. Coordonează şi controlează activitatea structurilor aflate în subordine şi raportează
Preşedintelui, săptămânal, prin notă scrisă, activitatea din săptămâna anterioară.
6. În caz de absenţă, atribuţiile Secretarului General sunt delegate prin ordin altei
persoane, de către Preşedinte.
7. Asigură buna desfăşurare a legăturilor Preşedintelui A.N.P.C. cu Administraţia
Prezidenţială, cu Aparatul Guvernului, Parlamentului.
8. Reprezintă A.N.P.C. la acţiunile organizate de instituţiile publice, guvernamentale
şi nonguvernamentale, conform ariei de competenţă, în baza mandatului dat de
Preşedintele A.N.P.C.

3.4. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
1. Elaborează norme metodologice de audit specifice activităţii A.N.P.C., cu avizul
organului ierarhic imediat superior.
2. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern.
3. Efectuează activităţi de audit public intern, cel puţin o dată la 3 ani, pentru a evalua
dacă sistemele de management, pe activităţile specifice ale A.N.P.C., sunt transparente şi
sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
4. Informează conducerea şi, după caz, organul ierarhic imediat superior, despre
recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate.
5. Raportează periodic Preşedintelui A.N.P.C. asupra constatărilor, concluziilor şi
recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit.
6. Transmite organului ierarhic imediat superior, la cererea acestuia, rapoarte
periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit.
7. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern, care cuprinde
principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit,
progresele
înregistrate
prin
implementarea
recomandărilor,
eventualele
iregularităţi/prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi
informaţii referitoare la pregătirea profesională.
8. Transmite rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern la organul
ierarhic imediat superior, până la data de 10 ianuarie.
9. Raportează Preşedintelui A.N.P.C. iregularităţile sau posibilele prejudicii
semnificative şi, după caz, dispune informarea structurilor de control abilitate.
10. Asigură consilierea conducerii A.N.P.C., având în vedere că desfăşoară o activitate
independentă şi obiectivă.
11. Supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, planificare,
programare, organizare, coordonare, urmărire şi control a îndeplinirii deciziilor.
12. Identifică neconformităţile sistemelor de conducere şi control, precum şi riscurile
asociate unor astfel de sisteme, propunând măsuri pentru corectarea acestora şi pentru
diminuarea riscurilor, după caz.
13. Respectă şi aplică prevederile Legii privind Auditul Public Intern, Normele privind
exercitarea activităţii de Audit Public Intern, precum şi Codul de etică al auditorului.
14. În realizarea misiunilor de audit public intern, pot fi atraşi şi alţi specialişti sau alte
persoane calificate, din interiorul instituţiei, sau din afară, conform prevederilor legale.
3.5. DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI RESURSE UMANE
3.5.1. Serviciul Financiar – Contabilitate
1. Elaborează proiectul de buget şi înaintează spre aprobare proiectul de buget pentru
anul următor şi previziunile pe 3 ani, repartizează bugetul anual de cheltuieli aprobat
A.N.P.C., efectuează virările de credite, conform prevederilor legale în vigoare;
2. Întocmeşte lunar documentaţia necesară deschiderii de credite bugetare în limitele
bugetului aprobat şi o înaintează ordonatorului principal de credite, urmărind încadrarea în
sumele primite conform destinaţiei acestora;
3. Întocmeşte statele de plată, statele de concediu de odihnă şi concediu medical,
urmăreşte virarea obligaţiilor către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale şi bugetele

speciale; întocmeşte şi transmite situaţiile statistice lunare referitoare la aceste obligaţii de
plată; întocmeşte fişe fiscale;
4. Exercită, prin persoanele avizate de ordonatorul principal de credite, controlul
financiar preventiv propriu asupra tuturor documentelor prevăzute în Cadrul specific al
operaţiunilor supuse controlului financiar - preventiv avizat de către Ministerul Finanţelor
Publice ca parte integrantă a Normelor metodologice;
5. Întocmeşte situaţii lunare şi trimestriale pe care le înaintează ordonatorului principal
de credite în termenul legal stabilit;
6. Asigură ridicarea numerarului şi efectuarea plăţilor prin casierie, în lei şi valută;
7. Participă, alături de salariaţii celorlalte compartimente, la efectuarea inventarierii
anuale a patrimoniului A.N.P.C. şi pune la dispoziţia comisiilor de inventariere datele
scriptice pentru a fi comparate cu cele faptice constatate cu ocazia inventarierii;
8. Întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută
cuprinse în registrele de casă şi în extrasele conturilor deschise la Activitatea de
Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, B.C.R. si C.E.C., contează şi
încadrează pe plăţi şi cheltuieli la articolele şi alineatele cadrului comun al clasificaţiei
bugetare fiecare sumă din documentele anexate la acestea; întocmeşte registrele
contabile;
9. Întocmeşte lunar balanţe de verificare pentru conturile sintetice, pentru plăţile
efectuate şi cheltuielile efective şi balanţe analitice pentru conturile de materiale, obiecte
de inventar de mică valoare sau scurtă durată, mijloace fixe, debitori, creditori şi furnizori
asigurând respectarea corelaţiilor între datele înscrise în acestea;
10. Asigură respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei
bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;
11. Participă la elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, având în vedere
anticipările la fondurile alocate prin bugetul anual, necesităţile obiective de produse, de
lucrări şi de servicii şi gradul de prioritate ale acestora;
12. Studiază piaţa şi creează o bază proprie de date cu privire la furnizorii sau
prestatorii al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, serviciilor sau
lucrărilor pe care instituţia intenţionează să le achiziţioneze;
13. Elaborează şi supune spre aprobare documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei pentru achiziţii de produse, servicii şi lucrări, în conformitate cu
legislaţia privind achiziţiile publice;
14. Participă la evaluarea ofertelor privind achiziţiile publice, verificarea documentelor
care dovedesc eligibilitatea şi înregistrarea ofertanţilor, examinarea documentelor care
dovedesc capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară;
15. Participă la analiza activităţii unităţilor subordonate.
16. Administrează bunurile mobile ale instituţiei.
3.5.2. Compartimentul Resurse Umane
1. Elaborează statele de funcţii de la nivelul Autorităţii, controlează şi propune spre
aprobare statele de funcţii ale unităţilor subordonate, întocmeşte, păstrează şi
actualizează dosarele personale şi profesionale ale salariaţilor, conform legislaţiei în
vigoare.
2. Întocmeşte ordine de numire/angajare, de modificare şi de încetare a raporturilor de
serviciu/muncă şi ordine referitoare la sporurile ce se acordă conform legislaţiei în vigoare.
3. Organizează concursurile de angajare şi de promovare în grade profesionale ale
personalului Autorităţii, cu avizul Preşedintelui A.N.P.C.

4. Organizează şi declanşează anual, în termenele prevăzute de lege, procesul de
evaluare a performanţelor profesionale individuale a personalului şi urmăreşte realizarea
acestuia.
5. Întocmeşte şi urmăreşte aplicarea prevederilor Programului de formare şi
perfecţionare a personalului de specialitate.
6. Eliberează adeverinţe privind vechimea în muncă, precum şi adeverinţe care
cuprind modificări intervenite la funcţii, categorii, clase, grade, salarii de bază, sporuri şi
indemnizaţii.
7. Asigură protecţia socială şi veniturile ce se cuvin fiecărui salariat prin: acordarea
concediilor de odihnă, a concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani
etc., respectarea legislaţiei muncii, a asigurării condiţiilor de muncă, respectarea duratei
zilei de muncă.
8. Gestionează legitimaţiile de serviciu şi asigură recuperarea lor de la salariaţii care
părăsesc instituţia.
9. Asigură primirea, păstrarea şi publicarea pe pagina de Internet a A.N.P.C. a
declaraţiilor de avere şi de interese ale personalului din cadrul A.N.P.C., precum şi a
Comisariatelor din subordine.
10. Asigură transmiterea, în copie certificată a declaraţiilor de avere şi de interese ale
personalului A.N.P.C. către Agenţia Naţională de Integritate.
11. Întocmeşte şi transmite periodic instituţiilor de specialitate situaţii statistice
referitoare la numărul salariaţilor şi gradul de ocupare a posturilor.
3.6. DIRECŢIA GENERALĂ
ARMONIZARE EUROPEANĂ

CONTROL

ŞI SUPRAVEGHERE PIAŢĂ

ŞI

3.6.1. Serviciul produse şi servicii alimentare şi nealimentare
1. Participă la elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul
specific de activitate.
2. Analizează cauzele care conduc la abateri sistematice de la legislaţia privind
protecţia consumatorilor şi propune măsuri de rezolvare şi prevenire a acestora în
domeniul alimentar şi nealimentar.
3. Exercită îndrumarea, coordonarea şi controlul permanent al activităţii personalului
din cadrul serviciului în scopul realizării integrale şi la termenele stabilite a sarcinilor ce le
revin.
4. Participă la acţiuni de control numai pe baza Ordinului emis de Preşedintele
Autorităţii, pentru verificarea modului de respectare a dispoziţiilor legale privind protecţia
consumatorilor, referitoare la conformitatea produselor şi serviciilor alimentare şi
nealimentare, precum şi la apărarea drepturilor legitime şi a intereselor economice ale
acestora, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori,
vânzători şi în unităţile vamale, având acces la locurile unde se produc, se depozitează ori
se comercializează, precum şi la documentele referitoare la acestea.
5. Participă la elaborarea tematicilor de instruire şi pregătire profesională a
personalului din subordine prin planuri anuale sau periodice, în funcţie de dinamismul
legislativ.
6. Propune, pe baza rezultatelor acţiunilor de control efectuate de Comisariatele
Regionale pentru Protecţia Consumatorilor, măsuri de eliminare a deficienţelor:

amendarea legislaţiei, crearea de noi acte normative, cooperarea cu alte instituţii, etc,
după caz.
7. Realizează supravegherea pieţei în special prin analiza riscului pentru depistarea
produselor alimentare şi nealimentare neconforme.
8. Emite propuneri de reglementare, de modificare a actelor normative din domeniul
său de competenţă.
9. Participă la efectuarea unor analize, potrivit competenţelor, necesare la
elucidarea unor probleme legate de nerespectarea prevederilor legale în domeniul
protecţiei consumatorilor, apărute în cadrul acţiunilor de control.
10. Participă la elaborarea de programe de activitate, de tematici de control, rapoarte
sinteză.
11. Asigură supravegherea activităţii pieţei de prestări servicii legat de afectarea
intereselor consumatorilor.
12. Analizează oportunităţile, constrângerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic
şi social propuse de autorităţile de reglementare în domeniu, inclusiv a propunerilor de
modificare a legislaţiei lor specifice.
13. Se deplasează în teritoriu la solicitarea preşedintelui A.N.P.C.
14. Participă în teritoriu la acţiuni comune de control.
15. Desfăşoară activitate de sprijin, îndrumare, verificare şi evaluare a activităţii
comisarilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - aparatul
propriu -, şi din cadrul Comisariatelor Regionale pentru Protecţia Consumatorilor.
16. Verifică modul de soluţionare a petiţiilor.
17. Verifică la nivelul C.R.P.C. modul de respectare a Procedurilor elaborate de
A.N.P.C.
18. Analizează propunerile de notificări venite din partea Comisariatelor Regionale
privind produsele periculoase ce pot fi notificate prin sistemul RAPEX, verifică dacă a fost
corect realizată analiza de risc, după caz, le validează şi le transmite Serviciului
Armonizare Europeană şi Parteneriat pentru a fi introduse în sistem.
19. Primeşte informaţiile prin Sistemul Rapid de Alertă şi coordonează, în acest sens,
activitatea de control în cadrul A.N.P.C. şi raportează concluziile controalelor desfăşurate
şi măsurile dispuse instituţiei coordonatoare.
20. Îndeplineşte alte atribuţii punctuale dispuse de Preşedintele A.N.P.C.
3.6.2. Serviciul produse şi servicii financiare
1. Participă la reuniuni organizate cu autorităţile publice, cu operatorii economici, cu
mass-media, în conformitate cu mandatul Preşedintelui A.N.P.C.
2. Întocmeşte, verifică întocmirea şi actualizează procedurile de control în domeniul
specific, privind siguranţa şi conformitatea produselor şi serviciilor, în vederea realizării
unei activităţi de control unitare la nivelul teritoriului pentru activitatea curentă şi pentru
situaţii de excepţie.
3. Participă şi contribuie la elaborarea actelor normative şi a reglementărilor specifice
în domeniul protecţiei consumatorilor pe categorii de produse şi servicii, la elaborarea şi
revizuirea standardelor de specialitate, cât şi a altor norme şi reglementări în domeniul
protecţiei consumatorilor.
4. Propune proiecte de protocoale de colaborare acolo unde se identifică necesitatea
încheierii unor astfel de documente.

5. Identifică actele normative sau deciziile cu relevanţă asupra protecţiei
consumatorilor rezultate de la autorităţile de reglementare şi informează Conducerea
A.N.P.C., în vederea luării măsurilor ce se impun.
6. Identifică clauzele abuzive din contractele încheiate între operatorii economici şi
consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 193/2000 şi poate fundamenta legal punctul de
vedere al interpretării clauzelor respective.
7. În baza Ordinului emis de Preşedintele A.N.P.C., controlează respectarea
dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la produsele şi serviciile
destinate populaţiei din aria sa de competenţă, precum şi la apărarea drepturilor legitime şi
a intereselor economice ale acestora.
8. Participă la elaborarea Strategiei A.N.P.C. pe termen scurt, mediu şi lung.
9. Coordonează activitatea de supraveghere şi consiliere pe piaţă desfăşurată de
Comisariatele Regionale din teritoriu cu privire la asigurarea calităţii produselor şi
serviciilor din aria sa de competenţă.
10. Propune modalităţi de informare a consumatorilor pe baza constatărilor din acţiunile
de supraveghere efectuate de Comisariatele Regionale şi A.N.P.C.
11. Analizează şi verifică contractele încheiate între operatorii economici şi consumatori
cu ocazia controalelor tematice, sesizări şi reclamaţii, solicitări de consiliere tehnică şi
participă la elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a clauzelor acestora.
12. Analizează regulamente pentru jocuri, concursuri, promoţii, etc., elaborate de
operatorii economici şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora.
13. Participă la elaborarea de materiale (pliante şi ghiduri etc.) pentru informarea
consumatorilor.
14. Participă în teritoriu, la solicitarea conducerii A.N.P.C., la analiza activităţii
comisarilor din cadrul Comisariatelor Regionale, la analiza documentelor de control
întocmite de comisari şi propune luarea măsurilor care se impun.
15. Centralizează datele şi elaborează notele/rapoartele ca urmare a controalelor
desfăşurate de Comisariatele Regionale pentru Protecţia Consumatorilor în cadrul
diferitelor programe naţionale, pe care le transmite apoi conducerii.
16. Participă la elaborarea sau propune spre avizare actele normative din domeniul
produselor şi serviciilor financiar-bancare.
17. Asigură primirea şi rezolvarea sau, după caz, transmiterea spre soluţionare celor
în drept, potrivit competenţelor, sesizărilor primite privind încălcarea drepturilor
consumatorilor, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.
18. Asigură, la cerere, informaţiile de interes public, solicitate în scris, iar pentru cele
solicitate verbal, precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de
interes public şi poate furniza pe loc informaţiile solicitate, cu respectarea atribuţiilor
potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001.
19. Cu aprobarea conducerii A.N.P.C. eliberează date şi informaţii, altele decât cele
publicate, operatorilor economici, instituţiilor sau altor utilizatori, cu respectarea
prevederilor legale privind circuitul documentelor, informaţiilor şi documentelor statistice,
precum şi confidenţialitatea datelor.
20. Pregăteşte materiale în vederea elaborarii comunicatelor de presă în domeniul
produselor şi serviciilor financiare.
21. Verifică modul în care petenţii sunt informaţi prin răspunsul care le este adresat.
22. Participă la consilierea operatorilor economici, la cererea acestora sau în baza
dispoziţiei conducerii, în ceea ce priveşte modul de interpretare şi respectare a cadrului
legal din domeniul protecţiei consumatorilor, în funcţie de specificul serviciului.

23. Acordă consultanţă în domeniul produselor şi serviciilor financiar-bancare şi
imobiliare.
24. Participă la analiza publicităţii difuzate de operatorii economici referitoare la
servicii financiare şi servicii imobiliare.
25. Analizează şi răspunde sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor, sau, după caz,
le transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, privind încălcarea
drepturilor consumatorilor în temeiul prevederilor legale, în situaţii deosebite, care
depăşesc competenţa personalului din cadrul Comisariatelor teritoriale.
3.6.2.1. Compartimentul Relaţii cu Publicul
1. Organizează şi coordonează activitatea Comisariatelor Regionale pentru Protecţia
Consumatorilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.
2. Facilitează accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public care nu sunt
accesibile la nivelul Comisariatelor Regionale pentru Protecţia Consumatorilor.
3. Analizează periodic sugestiile şi observaţiile primite din teritoriu şi stabileşte
măsuri de îmbunătăţire a activităţii Comisariatelor Regionale pentru Protecţia
Consumatorilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.
4. Asigură rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public şi organizarea
şi funcţionarea punctului de informare-documentare.
5. Primeşte solicitările privind informaţiile de interes public.
6. Realizează o evaluare primară a solicitărilor de informaţii de interes public, în urma
căreia stabileşte dacă informaţia solicitată este o informaţie comunicată din oficiu,
furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces:
 În cazul în care informaţia solicitată este deja comunicată din oficiu în una dintre
formele precizate la art. 5 din Legea nr. 544/2001, se asigură de îndată, dar nu mai târziu
de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia
solicitată poate fi găsită.
 În cazul în care informaţia solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu,
solicitarea se transmite structurilor competente din A.N.P.C., pentru a verifica respectarea
prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001.
 În cazul în care informaţia solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul
liber la informaţie, se asigură, în termen de 5 zile de la înregistrare, informarea
solicitantului despre acest lucru;
7. Are obligaţia să identifice şi să actualizeze informaţiile de interes public care sunt
exceptate de la accesul liber, potrivit legii.
8. Redactează răspunsul către solicitant împreună cu informaţia de interes public
sau cu motivaţia întârzierii ori a respingerii solicitării, în condiţiile legii.
9. În cazul în care solicitarea nu se încadrează în competenţele A.N.P.C., în termen
de 5 zile de la primire transmite solicitarea către instituţiile sau autorităţile competente şi
informează solicitantul despre aceasta.
10. Ţine evidenţa răspunsurilor remise de solicitanţi.
11. Asigură activitatea de informare la solicitările telefonice, conform prevederilor
Legii nr. 544/2001.
12. Realizează organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare,
după cum urmează:

a) Asigură publicarea buletinului informativ al autorităţii sau instituţiei publice, care va
cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea
nr. 544/2001;
b) Asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a Raportului de
activitate al autorităţii sau instituţiei publice;
c) Asigură disponibilitatea în format scris (la avizier, sub formă de broşuri sau electronic dischete, CD, pagină de Internet) a informaţiilor comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5
din Legea nr. 544/2001;
d) Organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituţiei accesul
publicului la informaţiile furnizate din oficiu;
13. Întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public.
14. Asigură publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a proiectelor de acte
normative.
Petiţii
1. Primeşte, înregistrează şi transmite corespondenţa primită pe adresa de e-mail a
A.N.P.C.: office@anpc.ro., precum şi petiţiile scrise, în conformitate cu prevederile O.G.
nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
2. Administrează site-ul A.N.P.C.
3. Administrează petiţiile primite în format electronic pe adresa de e-mail
office@anpc.ro, şi după caz transmite răspunsurile în format electronic către petenţiilor.
4. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Preşedintele A.N.P.C. prin Ordin.
3.6.3. Serviciul Armonizare Europeană şi Parteneriat
1. Verifică, împreună cu Direcţia Economică şi Resurse Umane, activităţile
desfăşurate în centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor din cadrul asociaţiilor
de consumatori, precum şi a Centrului European al Consumatorilor, care au primit sume
de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
2. Acordă asistenţă de specialitate centrelor de consultanţă şi informare a
consumatorilor şi Centrului European al Consumatorilor.
3. Asigură legătura cu asociaţiile neguvernamentale de consumatori, asociaţiile
profesionale sau patronale.
4. Desfăşoară activităţi privind schimburi de experienţă, dezbateri, simpozioane şi
alte tipuri de acţiuni în vederea optimizării fluxului informaţional privind Strategiile din
domeniul protecţiei consumatorilor.
5. Organizează baza de date a asociaţiilor recunoscute de A.N.P.C. care activează
în domeniul protecţiei consumatorilor şi are obligaţia de a informa direcţiile/serviciile din
cadrul A.N.P.C. cu privire la actualizarea acestora.
6. Participă, alături de celelalte compartimente de specialitate, la acţiuni de
informare privind legislaţia armonizată sau noua legislaţie apărută, în scopul unei mai
bune cunoaşteri a acesteia de către mediile de afaceri şi asociaţiile neguvernamentale de
consumatori.
7. Analizează activitatea asociaţiilor neguvernamentale de consumatori care
colaborează cu A.N.P.C. în scopul întocmirii unor rapoarte periodice privind mişcarea
consumatoristă din România.
8. Analizează solicitările trimise de asociaţiile neguvernamentale de consumatori
care doresc să obţină statutul de utilitate publică.

9. Sprijină asociaţiile neguvernamentale de consumatori pentru sărbătorirea zilei de
15 martie – Ziua Internaţională a Drepturilor Consumatorilor.
10. Urmăreşte desfăşurarea de acţiuni de parteneriat public privat bi- sau tri-partit
(Comisariatele Regionale pentru Protecţia Consumatorilor, mediul de afaceri, asociaţii
neguvernamentale de consumatori).
11. Participă împreună cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul A.N.P.C., la
realizarea de materiale informative, ghiduri, pliante referitoare la drepturile consumatorilor
la achiziţionarea de produse şi prestarea de servicii.
12. Participă, împreună cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice, la organizarea de acţiuni pe teme de protecţia tinerilor consumatori, desfăşurate
în şcoli.
13. Asigură baza documentară în vederea întocmirii de lucrări pentru participarea la
simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări în domeniul protecţiei consumatorilor.
14. Face propuneri sau participă, dupa caz, la încheierea de Protocoale de
colaborare cu alte instituţii din ţară sau din Statele Membre, cu asociaţii, atunci când se
impune acest lucru.
15. Asigură participarea la lucrări ale organismelor din ţară şi din străinătate, după
caz.
16. Analizează proiectele de acte normative naţionale şi propunerile legislative care
prezintă relevanţă din perspectiva compatibilizării legislaţiei naţionale cu legislaţia
comunitară şi le comunică Serviciului Juridic.
17. Asigură reprezentarea în cadrul grupurilor de lucru pentru elaborarea actelor
normative cu relevanţă comunitară şi a documentelor de politici publice cu relevanţă
comunitară ori pentru soluţionarea problemelor legate de compatibilizarea legislaţiei
naţionale cu dreptul Uniunii Europene, în limita competenţelor stabilite de Preşedintele
A.N.P.C şi comunică Serviciului Juridic problemele discutate în cadrul acestor grupuri.
18. Asigură demersurile privind crearea cadrului juridic necesar aplicării deciziilor
comunitare şi transpunerea deciziilor cadru comunitare şi le comunică Serviciului juridic.
19. Urmăreşte măsurile stabilite prin Programul Naţional pentru Transpunerea şi
Notificarea Directivelor Comunitare şi participă la crearea cadrului necesar aplicării
Regulamentelor comunitare din domeniul protecţiei consumatorilor.
20. Întocmeşte, împreună cu direcţiile şi serviciile de specialitate ale A.N.P.C., la
cerere, rapoarte cu privire la stadiul măsurilor prevăzute în Programul de Guvernare,
atunci când sunt solicitate.
21. Asigură legătura Autorităţii, în probleme europene, cu Ministerul Afacerilor
Externe şi Reprezentanţa Permanentă a României de la Bruxelles, în baza mandatului dat
de Preşedintele A.N.P.C.
22. Asigură legătura Autorităţii cu instituţiile similare din Statele Membre ale Uniunii
Europene, precum şi cu cele din afara Comunităţii, în baza mandatului dat de Preşedintele
A.N.P.C.
23. Desfăşoară activitatea de elaborare şi de transmitere a mandatelor în domeniul
protecţiei consumatorilor, pentru reprezentanţii României, pentru a fi suţinute în cadrul
lucrărilor instituţiilor europene, în baza mandatului sau a atribuţiilor date de presedintele
A.N.P.C. pentru grupurile de lucru la care participă reprezentanţii Direcţiei.
24. Elaborează, împreună cu direcţiile şi serviciile de specialitate ale A.N.P.C., şi
transmite documente, după caz, în colaborare cu alte instituţii, cu privire la poziţia
României faţă de documentele elaborate de Comisia Europeană (Cărţi Albe, Căţi Verzi,
studii, chestionare).

25. Participă la reuniunile de coordonare afaceri europene, organizate periodic de
Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul Fondurilor Europene, în scopul pregătirii
lucrărilor COREPER de la Bruxelles.
26. Coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiiile şi organele competente,
naţionale şi din statele membre ale U.E., privind produse nealimentare care prezintă risc
grav şi imediat (sistemul RAPEX).
27. Asigură activitatea biroului unic de legătură în conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea transfrontalieră în domeniul
protecţiei consumatorilor, păstrând legătura cu celelalte autorităţi competente din
România, precum şi cu birourile unice din statele membre U.E.
28. Asigură operarea efectivă în sistemul IT CPCS (Consumer Protection
Cooperation System), stabilit în baza Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind
cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în
materie de protecţie a consumatorului, prin care se trimit între Statele Membre cazuri de
cereri de informaţii, cereri de aplicare a legislaţiei şi alerte, transmiterea cazurilor spre
soluţionare Serviciului produse şi servicii alimentare şi nealimentare şi comunicarea
rezultatelor prin sistemul IT Statelor Membre solicitante.
29. Elaborează, împreună cu direcţiile şi serviciile de specialitate ale A.N.P.C., şi
transmite Comisiei Europene puncte de vedere privind proiectele de noi reglementări
comunitare sau de amendamente la cele existente. Transmite prin e-mail celorlalte direcţii/
compartimente/ servicii aceste puncte de vedere.
30. Elaborează
şi
înaintează
conducerii
A.N.P.C.
informări
privind
tendinţele/trendurile existente în U.E., referitoare la protecţia consumatorilor.
31. Analizează potenţiale surse de finanţare nerambursabilă pentru A.N.P.C. şi
potenţiali parteneri în proiecte cu finanţare nerambursabilă.
32. Participă, împreună cu celelalte direcţii/servicii din cadrul A.N.P.C., la elaborarea
programelor de activitate trimestriale/anuale.
33. Întocmeşte, la cerere, raportări privind transpunerea şi notificarea Directivelor în
domeniul protecţiei consumatorilor, cu consultarea Serviciului Juridic.
34. Elaborează, împreună cu direcţiile şi serviciile de specialitate ale A.N.P.C.,
Strategia în domeniul protecţiei consumatorilor şi a programelor de acţiuni, în vederea
transpunerii prevederilor comunitare în domeniu.
35. Participă la grupurile de lucru organizate la nivelul Comisiei Europene şi
Consiliului pe probleme de protecţia consumatorilor, după caz, şi, ulterior, prezintă un
raport.
36. Ţine evidenţa documentelor de cooperare internaţională precum şi a materialelor
de informare privind rezultatele deplasărilor în străinătate.
37. Actualizează periodic baza documentară în vederea realizării de acte normative
armonizate cu reglementările europene în domeniul protecţiei consumatorilor, în
colaborare cu Serviciul Juridic.
38. Elaborează tabele de concordanţă a proiectelor de reglementări pentru
transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor europene din domeniul protecţiei
consumatorilor şi le transmite Serviciului Juridic.
39. Întocmeşte corespondenţa externă (scrisori, invitaţii etc.) a instituţiei.
40. Participă la programul de primire, deplasare şi însoţire a delegaţiilor străine care
vizitează A.N.P.C.
41. Transmite Ministerului Afacerilor Externe notificări cu privire la transpunerea
Directivelor comunitare în responsabilitatea A.N.P.C.

42. Transmite informări Comisiei Europene cu privire la măsurile luate pentru
implementarea Regulamentelor şi a Deciziilor în responsabilitatea A.N.P.C.
43. Asigură legătura între A.N.P.C. şi Comisia Europeană, prin intermediul
Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, care este punct naţional de contact,
pentru notificări privind legislaţia care nu face parte din legislaţia Uniunii Europene şi care
conţine reglementări tehnice nearmonizate ce pot constitui încălcări ale liberei circulaţii a
mărfurilor, în domeniul protecţiei consumatorilor.
44. Elaborează, împreună cu direcţiile şi serviciile de specialitate ale A.N.P.C.,
Raportul anual cu privire la activitatea instituţiei.
45. Coordonează derularea de acţiuni comune organizate de Uniunea Europeană la
nivelul statelor membre.
3.6.4. Compartimentul Analize şi Sinteze
1. Întocmeşte, după caz, studii şi sinteze documentare privind activitatea organismelor
similare din alte ţări.
2. Verifică şi prelucrează informaţiile trimise de Comisariatele Regionale cu privire la
activitatea de protecţie a consumatorilor.
3. Transmite indicatorii stabiliţi prin protocolul de colaborare la Institutul Naţional de
Statistică.
4. Întocmeşte rapoarte periodice referitoare la anumite aspecte ale activităţii Autorităţii
privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor.
5. Întocmeşte studii privind cauzele care au generat sau favorizat încălcări ale
dispoziţiilor legale în domeniul protecţiei consumatorilor.
6. Elaborează şi implementează sistemul de indicatori şi de evaluare a activităţii
desfăşurate de Comisariatele Regionale.
7. Elaborează, împreună cu celelalte direcţii, servicii, proiectele programelor de
activitate trimestrială a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi urmăreşte
realizarea obiectivelor din program.
8. Transmite, numai cu aprobarea Preşedintelui, informaţii privind rezultatele activităţii
desfăşurate de Comisariatele Regionale, respectiv ale testelor şi studiilor comparative.
9. Prezintă informări periodice la solicitarea Preşedintelui referitoare la activitatea
proprie, privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor.
3.6.5. LABORATORUL PENTRU ANALIZA CALITĂŢII VINURILOR ŞI BĂUTURILOR
ALCOOLICE
1. Efectuează în cadrul laboratorului analize fizico-chimice ale vinurilor şi băuturilor
alcoolice conform metodelor în vigoare cu interpretarea rezultatelor obţinute în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
2. Efectuează calibrarea periodică a sticlăriei de laborator, conform planului de
calibrare internă a aparaturii nemetrologice iniţiat de responsabilul metrologic.
3. În calitate de utilizator principal, este responsabil cu verificarea, mentenanţa,
redactarea instrucţiunilor de utilizare şi ţinerea la zi a evidenţei întreţinerii şi utilizării
aparatelor gaz-cromatograf Varian.
4. Personalul este responsabil cu substanţele toxice şi precursori în cadrul
L.A.C.V.B.A., ţinând evidenţa stocului şi mişcării substanţelor toxice şi a precursorilor.
5. Asigură prepararea soluţiilor necesare efectuării analizelor.

6. Se documentează în vederea perfecţionării profesionale şi de însuşire a legislaţiei
din domeniu, în vigoare.
7. Redactează şi revizuieşte procedurile operaţionale specifice, conform cerinţelor SR
EN ISO/CEI 17025.
8. Asigură şi răspunde de buna funcţionare a aparaturii de laborator.
9. Ţine evidenţa proprie a analizelor efectuate şi a rezultatelor obţinute în caietul de
lucru.
10. Asigură igienizarea curentă a spaţiului de lucru şi a instrumentarului de laborator.
11. Raportează conducerii A.N.P.C. la termenul stabilit de aceasta asupra rezultatelor
activităţii desfăşurate.
12. Îndeplineşte alte atribuţii dispuse de conducerea A.N.P.C..
3.7. DIRECŢIA METALE PREŢIOASE ŞI PIETRE PREŢIOASE, PIETRE PREŢIOASE ŞI
PROCES KIMBERLEY
3.7.1. Laborator încercări metale preţioase
1. Analizează şi marchează bunurile din metale preţioase prezentate în acest scop de
persoanele fizice şi juridice autorizate.
2. Întocmeşte adeverinţe provizorii pentru bunurile din metale preţioase prezentate
pentru expertizare, de către persoanele fizice şi juridice.
3. Expertizează bunurile din metale preţioase prezentate de persoanele fizice şi
juridice şi întocmeşte buletine de expertizare.
4. Completează borderourile de analiză şi marcare.
5. Încadrează bunurile din metale preţioase la categoriile corespunzătoare, calculează
tarifele aferente şi le totalizează.
6. Întocmeşte facturi pentru persoane fizice şi juridice, în vederea emiterii ordinelor de
plată sau a mandatelor poştale pentru achitarea acestora.
7. Participă în comisie pentru inventarierea gropurilor depuse la Trezoreriile M.F.P.
8. Expertizează bunurile din metale preţioase confiscate şi depuse la Trezoreriile
M.F.P. de organele în drept.
9. Participă în comisie pentru restituirea gropurilor depuse la Trezoreriile M.F.P., cu
soluţie juridică definitivă de restituire.
10. Participă în comisia de valorificare a M.F.P. pentru grupurile expertizate.
11. Realizează consilierea operatorilor economici, având ca scop o mai bună
înţelegere a modului în care trebuie să îşi desfăşoare activitatea.
12. Verifică documentaţia în vederea autorizării noilor operatori economici şi o remite
Compartimentului Autorizare.
13. Remite periodic facturile fiscale către Direcţia Economică şi Resurse Umane.
14. Aplică vizele anuale pe autorizaţiile operatorilor economici, ţinând evidenţa
acestora şi remite un exemplar al documentaţiei la Compartimentul Autorizare.
15. Întocmeşte situaţia lunară a realizărilor.
16. Participă, ca personal de specialitate, la controalele efectuate de Comisariatele
Regionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor,
Ministerul Finanţelor Publice la operatorii economici care efectuează operaţiuni cu metale
preţioase.
17. Participă la elaborarea de acte normative în domeniu.

18. Transmite, prin servicii poştale şi de curierat, toate materialele necesare
desfăşurării activităţii în locaţiile teritoriale.
19. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea ierarhic superioară.
3.7.2. Laborator pietre preţioase şi proces Kimberley
1. Efectuează analize chimice şi fizice de laborator pentru aliaje din metale
preţioase şi întocmeşte Rapoarte de încercare.
2. Prepară şi comercializează reactivi chimici necesari analizei la piatră a
obiectelor din metale preţioase.
3. Efectuează topiri de omogenizare pentru aliaje din metale preţioase şi
întocmeşte Rapoarte de Topire.
4. Proiectează şi implementează sistemul de management al calităţii conform
standardului internaţional SR EN ISO/ CEI 17025: 2005 în cadrul Laboratorului de
încercări metale preţioase.
5. Menţine acreditarea Laboratorului de încercări metale preţioase prin păstrarea la
zi a documentelor sistemului de management al calităţii.
6. Revizuieşte periodic documentele pentru a răspunde cerinţelor standardului
internaţional SR EN ISO/ CEI 17025: 2005 în cadrul auditului de supraveghere efectuate
de organismul de acreditare.
7. Stabileşte, facturează şi încasează taxe aferente operaţiunilor de preparare
reactivi chimici, topiri şi omogenizări, analize fizico-chimice.
8. Consiliază operatorii economici, la solicitarea acestora, pe probleme specifice
activităţilor cu metale preţioase.
9. Întocmeşte note de serviciu cu scopul informării conducerii Direcţiei asupra
activităţii Laboratorului.
10. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea ierarhic superioară.
11. Efectuează expertize pentru pietrele preţioase libere şi montate în bijuterii
solicitate de persoane fizice şi juridice şi de alte organe competente (poliţie, garda
financiară, etc).
12. Expertizează şi evaluează pietre preţioase sau bunuri cu pietre preţioase
confiscate şi intrate definitiv în proprietatea statului, depuse la Trezoreria M.F.P.
13. Efectuează recepţia şi analizează diamantele brute şi prelucrate, primite de la
firmele importatoare şi exportatoare de diamante.
14. Îndeplineşte cerinţele şi sarcinile în calitate de Autoritate Comunitară pentru
implementarea Sistemului de Certificare pentru Procesul Kimberley.
15. Transmite autorităţilor exportatoare de diamante brute confirmări de import şi
întocmeşte rapoarte trimestriale pentru acestea.
16. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea ierarhic superioară.
3.7.3. Compartiment Marcare şi Expertizare
1. Analizează şi marchează bunuri din metale preţioase prezentate în acest scop de
persoanele fizice şi juridice autorizate.
2. Stabileşte taxele aferente operaţiunilor de analiză, marcare şi expertizare a
bunurilor din metale preţioase.
3. Inventariază, expertizează şi evaluează bunuri din metale preţioase confiscate şi
intrate definitiv în proprietatea statului, depuse la Trezoreria M.F.P.

4. Întocmeşte situaţii centralizatoare şi orice alte documente care privesc activitatea
de analiză, marcare şi experizare.
5. Participă, ca personal de specialitate, în cazul controalelor desfăşurate de
A.N.P.C. sau de alte organe ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu, la operatorii
economici care efectuează operaţiuni cu metale preţioase.
6. Efectuează înregistări şi/sau desfigurări ale mărcilor de garanţie proprie şi
întocmeşte documentaţia aferentă.
7. Realizează şi actualizează permanent baza de date cu situaţia
înregistrării/desfigurării poansoanelor cu marca de garanţie a operatorilor economici
autorizaţi.
8. Comandă, amprentează şi ţine evidenţa poansoanelor cu marca de certificare
folosită în activitatea de marcare.
9. Expertizează bunurile din metale preţioase la solicitarea persoanelor fizice şi
organelor competente.
10. Expertizează bunurile din metale preţioase confiscate şi intrate definitiv în
proprietatea statului.
11. Participă, în cadrul comisiilor constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice,
la activitatea de restituire a bunurilor din metale preţioase către proprietarii de drept.
12. Participă, în cadrul comisiilor constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice,
la activitatea de evaluare şi valorificare a bunurilor din metale preţioase confiscate şi
intrate definitiv în proprietatea statului.
13. Întocmeşte Rapoarte de Expertize Tehnice solicitate de instanţele de judecată
locale şi teritoriale, de persoane fizice şi de alte organe competente (poliţie, notariate,
garda financiară, etc).
14. Analizează, marchează şi întocmeşte Buletine de Expertiză pentru bunurile din
metale preţioase prezentate la ghişeu de persoane fizice şi juridice.
15. Stabileşte şi facturează taxele aferente operaţiunilor de analiză, marcare şi
expertizare.
16. Participă la elaborarea de acte normative în domeniu.
17. Întocmeşte note de serviciu cu scopul informării conducerii Direcţiei asupra
activităţii Compartimentului.
18. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea ierarhic superioară.
3.7.4. Compartimentul Autorizare
1. Eliberează autorizaţii pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi cu
metale preţioase şi pietre preţioase.
2. Ţine evidenţa operatorilor economici autorizaţi.
3. Întocmeşte corespondenţa cu operatorii economici cu privire la autorizarea
acestora.
4. Eliberează documentaţia privind solicitările de mărci de garanţie proprie.
5. Aplică vizele anuale pe autorizaţiile operatorilor economici şi ţine evidenţa
acestora.
6. Participă la elaborarea de acte normative în domeniu.
7. Întocmeşte corespondenţa cu operatorii economici din domeniu.
8. Întocmeşte note de serviciu cu scopul informării conducerii Direcţiei asupra
activităţii Compartimentului.

9. Întocmeşte situaţii centralizatoare şi orice alte documente care privesc activitatea
de autorizare.
10. Realizează consilierea operatorilor economici, având ca scop o mai bună
înţelegere a modului în care trebuie să îşi desfăşoare activitatea.
11. Participă la Grupurile de lucru pentru implementarea sistemului IMI S în
România în vederea îndeplinirii obligaţiilor care revin A.N.P.C. conform prevederilor
O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a
furniza servicii în România.
12. Participă la Grupurile de lucru pentru implementarea Punctului de Contact Unic
în România în vederea îndeplinirii obligaţiilor care revin A.N.P.C. conform prevederilor
O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a
furniza servicii în România.
13. Participă la menţinerea acreditării Laboratorului de încercări metale preţioase.
14. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea ierarhic superioară.
3.8. Serviciul Juridic
1. Reprezintă şi susţine interesele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor în faţa instanţelor de judecată, în cauzele civile, comerciale, administrative
şi penale, a instituţiilor de orice natură, precum şi în raporturile cu orice persoană juridică
sau fizică, română sau străină, şi exercită căile de atac legale împotriva soluţiilor
instanţelor judecătoreşti şi ale altor organe jurisdicţionale şi în considerarea specificului
muncii, execută obligaţiile de serviciu atât în sediul A.N.P.C., cât şi în sediul altor autorităţi
şi instituţii publice, precum şi la instanţele de orice grad, în scopul reprezentării intereselor
A.N.P.C.
2. Ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care Autoritatea este parte.
3. Urmăreşte apariţia actelor normative, aducându-le la cunoştinţa conducerii
Autorităţii şi asigură republicarea actelor normative din domeniu care au suferit modificări
majore şi au temei de republicare.
4. Avizează, din punct de vedere legal, în vederea emiterii, ordinele Preşedintelui
Autorităţii şi alte acte cu caracter normativ, emite puncte de vedere asupra proiectelor de
contracte, asupra proiectelor de Protocoale de Colaborare sau alte acte cu caracter juridic
în legătură cu activitatea Autorităţii.
5. Avizează contracte la solicitarea Direcţiei Economice şi Resurse Umane.
6. Participă la întocmire şi dă forma finală proiectelor de acte normative elaborate de
Autoritate, asigurând corelarea cu celelalte acte normative.
7. Analizează şi transmite conducerii Autorităţii puncte de vedere referitoare la
proiectele de acte normative transmise de alte instituţii şi avizează, pentru legalitate,
proiectele actelor cu caracter normativ întocmite de alte instituţii şi care sunt în legătură cu
domeniul de activitate al A.N.P.C. şi, când este cazul, formulează raport de neavizare, în
condiţiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, raport în
care se va indica neconcordanţa acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului.
8. Asigură asistenţă juridică Comisariatelor Regionale pentru Protecţia
Consumatorilor direct şi prin coordonarea consilierilor juridici din cadrul structurilor
teritoriale.
9. Coordonează, sprijină şi verifică activitatea juriştilor din cadrul structurilor
teritoriale şi propune ca aceştia să reprezinte şi să susţină interesele Autorităţii în faţa
instanţelor de judecată; centralizează rapoartele de activitate trimestrială ale consilierilor

juridici din cadrul structurilor teritoriale privind situaţia litigiilor, modul de soluţionare a
acestora şi problemele deosebite din cadrul activităţii, participă în teritoriu, la analizarea
activităţii consilierilor juridici din cadrul Comisariatelor Regionale pentru protecţia
consumatorilor.
10. Participă la concursurile de angajare pentru consilieri juridici, pentru funcţiile de
conducere din Autoritate, la evaluarea şi promovarea personalului respectiv, conform
programului aprobat de Preşedinte, precum şi la programele de perfecţionare a
funcţionarilor publici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale organizate de
A.N.F.P..
11. Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului
General al Guvernului, din celelalte ministere şi autorităţi, în probleme de interes comun,
cu Monitorul Oficial al României în vederea publicării actelor normative emise de Autoritate
şi asigură obţinerea avizelor şi a aprobărilor legale de la Consiliul Legislativ,
Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul şi de la alte instituţii, în conformitate cu
legea.
12. Asigură legătura A.N.P.C. cu Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul.
13. Colaborează cu personalul din cadrul Comisiilor Parlamentare şi asigură
participarea conducerii A.N.P.C. la şedinţele Comisiilor sau la lucrările în Plenul
Senatului/Camerei Deputaţilor.
14. Asigură consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului şi
redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea Autorităţii.
15. Semnează, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu
caracter juridic emanate de la Autoritate.
16. Participă la lucrări ale organismelor de specialitate din ţară şi străinătate, sau
împreună cu specialişti din cadrul direcţiilor de specialitate, ca invitaţi sau ca reprezentanţi.
17. Participă, împreună cu celelalte direcţii, la elaborarea de strategii pe termen scurt,
mediu şi lung în domeniul specific de activitate, la editarea publicaţiilor în domeniul
protecţiei consumatorilor, precum şi la elaborarea proiectelor programelor de activitate
trimestrială a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
18. Coordonează elaborarea Regulamentului Intern şi Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare al Autorităţii.
19. Participă la elaborarea tematicilor de instruire şi pregătire profesională a
personalului din subordine prin planuri anuale sau periodice, în funcţie de dinamismul
legislativ şi la elaborarea tematicilor şi desfăşurarea concursurilor în vederea recrutării
funcţionarilor publici.
20. Propune şi/sau participă la elaborarea de studii din sfera de activitate a serviciului
sau lucrări care fac obiectul unor teme de participare la conferinţe, sesiuni de comunicări,
simpozioane care se desfăşoară în ţară şi străinătate, pe baza unor programe stabilite de
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, a solicitării din partea unor institute
de specialitate sau altor organisme naţionale sau internaţionale.
21. În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, consilierul juridic este obligat să
păstreze secretul profesional privitor la cauza ce i-a fost încredinţată, cu excepţia cazurilor
prevăzute expres de lege, având obligaţii de diligenţă, să păstreaze secretul de serviciu
conform legislaţiei în vigoare şi confidenţialitatea datelor de care a luat la cunoştinţă în
exercitarea atribuţiilor, cu excepţia informaţiilor de interes public.
22. Solicită de la direcţiile/serviciile de specialitate ale A.N.P.C., precum şi de la
Comisariatele Regionale pentru Protecţia Consumatorilor relaţii, acte, documente, în

vederea redactării apărărilor sau acţiunilor introduse la instanţele judecătoreşti, în
dosarele în care A.N.P.C. este parte.
23. Elaborează şi comunică, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe ca
reprezentant al României în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a
Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene, împreună cu celelalte direcţii,
servicii, punctul de vedere al A.N.P.C. cu privire la aplicabilitatea actelor normative, pe
speţele solicitate, cu privire la pronunţarea unei hotărâri preliminare.
24. Asigură aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, la nivelul Autorităţii.
25. Exercită orice alte atribuţii stabilite conform Legii nr. 514/2003 privind organizarea
şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, care au legătură cu
activitatea juridică.
3.9. ATRIBUŢII PENTRU FUNCŢIILE DE CONDUCERE DE VICEPREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR, ŞEF SERVICIU,
COMISAR ŞEF, COMISAR ŞEF ADJUNCT, ŞEF BIROU:
Aceştia răspund de păstrarea confidenţialităţii datelor şi documentelor cu care intră
în contact şi de securitatea şi integritatea documentelor încredinţate.
1. Transmite informaţii şi documente către şefii ierarhici, pentru aprobare/ avizare.
2. Întocmeşte rapoarte periodice de activitate şi le transmite şefilor ierarhici.
3. Stabileşte, în raport cu cerinţele fiecărui post în parte, criteriile de evaluare
profesională pentru personalul din subordine.
4. Stabileşte atribuţii şi răspunderi pentru fiecare salariat din cadrul
comisariatelor/direcţiei/serviciului în raport cu pregătirea profesională, experienţa
dobândită şi rezultatele obţinute în activitatea profesională.
5. Sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine în
vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii publice, precum şi a calităţii serviciilor publice
oferite.
6. Creează cadrul necesar pentru cunoaşterea de către toţi salariaţii a legislaţiei în
vigoare.
7. Exercită îndrumarea, coordonarea şi controlul permanent al activităţii
personalului din cadrul comisariatelor/direcţiei/serviciului în scopul realizării integrale şi la
temenele stabilite a sarcinilor ce le revin.
8. Sancţionează, potrivit prevederilor legale, persoanele care încalcă cu vinovăţie
obligaţiile de serviciu ce le revin sau normele de comportare în instituţie.
9. Persoanele cu atribuţii în organizarea şi conducerea procesului de muncă ce
deţin funcţiile mai sus menţionate, au, în conformitate cu Legea nr. 319/2006 a securităţii
şi sănătăţii în muncă, următoarele obligaţii:
 Să stabilească pentru salariaţi şi pentru ceilalţi participanţi la procesul de muncă
atribuţiile şi răspunderea ce le revin în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor
exercitate;
 Să asigure şi să controleze, cunoaşterea şi aplicarea, de către toţi salariaţii din
subordine, a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;
 Să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la
care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire
necesare;

 Să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de protecţie a muncii
în timpul controlului sau al efectuării cercetării accidentelor de muncă;
 Să asigure realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de protecţie a muncii, cu prilejul
controalelor şi al cercetării accidentelor de muncă;
 Să desemneze la solicitarea inspectorului de protecţie a muncii, pe salariaţii care să
participe la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă.
3.10. ATRIBUŢII PENTRU URMĂTOARELE FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN CADRUL
A.N.P.C.: AUDITOR, COMISAR, CONSILIER JURIDIC, CONSILIER, INSPECTOR DE
SPECIALITATE, REFERENT, CONSILIER PERSONAL, SECRETAR PERSONAL,
SECRETAR-DACTILOGRAF, ŞOFER, ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MUNCII ŞI PSI
Persoanele ce deţin funcţiile mai sus menţionate, au în conformitate cu Legea nr.
319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările ulterioare, următoarele
obligaţii:
1. Să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi măsurile de
aplicare ale acestora.
2. Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare
sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe celelalte persoane
participante la procesul de muncă.
3. Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică
sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
4. Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă accidentele de muncă
suferite de persoana proprie şi de alte persoane participante la procesul de muncă.
5. Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi
să informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă.
6. Să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul
protecţiei muncii.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, aceasta este o activitate de interes public, naţional, cu caracter permanent, la
care sunt obligate să participe, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice centrale
şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României.
Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile
de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa,
bunurile şi mediul.
Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc
serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru
limitarea şi stingerea incendiului. În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu reacredinţă, fără motiv întemeiat, autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi
suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de intervenţie.
În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional
posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea
victimei, a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului
serviciilor de urgenţă.
Autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de
specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici au

obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de
Inspectoratul General. Ocupaţiile de cadru tehnic şi personal de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupaţionale
aprobate conform legislaţiei în vigoare.
Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:
a) Să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă,
sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
b) Să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de
conducătorul instituţiei, după caz;
c) Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
d) Să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare
a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca
fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile
de apărare împotriva incendiilor;
e) Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea
realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) Să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;
g) Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.
Cap. 4 - TIMPUL DE LUCRU
Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe
săptămână, inclusiv orele suplimentare.
Prin durata timpului de muncă se înţelege „timpul efectiv de lucru”. Săptămâna de
lucru este de 5 zile (de luni până vineri).
Nu se lucrează în zilele de sărbătoare legală, conform prevederilor Legii nr.
53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sau altor dispoziţii legale
în vigoare.
Programul de lucru al A.N.P.C. centrală, se derulează de luni pana joi între orele
8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Orele prestate peste timpul de lucru normal
se recuperează. Personalul A.N.P.C. beneficiază de concediu de odihnă şi alte concedii
speciale plătite, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Pe toată durata timpului de lucru vor fi respectate prevederile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi
extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.
Având în vedere adresa Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr.
496/11.03.2005,, prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, prin care concediul pentru
creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, a copilului cu handicap până la împlinirea

vârstei de până la trei ani, constituie o situaţie de suspendare a raportului de
serviciu/muncă, perioadele în discuţie vor fi luate în considerare pentru acordarea sporului
de vechime şi, de asemenea vor fi considerate vechime în specialitatea studiilor.
Cap. 5 - DOCUMENTE ŞI CIRCUITUL ACESTORA
1. Documentele ce se întocmesc în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor sunt următoarele: ordinul sau instrucţiunile Preşedintelui, proiectul de act
normativ, expunerea de motive, nota de fundamentare, protocolul, decizia, dispoziţia
scrisă, circulară, raportul/informarea, scrisoarea (adresa), răspunsul la petiţii, procesul
verbal, proces verbal de constatare – contraventie, invitatii, si alte documente de control,
nota de serviciu, punctul de vedere legal, referat, întâmpinare, recurs, apel, acţiune
introductivă de instanţă, note de concluzii scrise, interogatoriu, contracte, plan tematic de
control, precum şi alte documente prevazute de actele normative, după caz.
2. Exemplarul documentului care rămâne în evidenţa structurii organizatorice care l-a
întocmit va purta următoarele semnături: iniţialele persoanei care l-a redactat şi data
redactării, numele în clar şi semnătura persoanei care l-a întocmit, numele în clar şi
semnătura şefului direcţiei, serviciului sau compartimentului din care face parte persoana
care l-a întocmit precum şi după caz, semnătura Preşedintelui A.N.P.C, Vicepreşedinţilor
sau Secretarului General.
3. Este interzisă întocmirea oricărui document din categoria celor arătate la punctul
(1), fără a avea înscris număr şi dată de la compartimentul care l-a elaborat ( în cazul în
care există registru la acest nivel).
4. Ordinul se emite de Preşedintele Autorităţii şi este obligatoriu pentru tot personalul
Autorităţii sau, după caz, pentru structurile sau funcţionarii cărora le este adresat.
5. Ordinele cu caracter normativ se emit pe baza şi în executarea legilor şi a
Hotărârilor Guvernului, vor fi elaborate respectându-se normele de tehnică legislativă, şi
vor fi fundamentate pe bază de referat de aprobare întocmit de Directiile
/Serviciile/Compartimentele de specialitate.
6. Ordinul Preşedintelui Autorităţii se contrasemnează de către Secretarul General,
Directorul Direcţiei Economice şi Resurse Umane, Şeful Serviciului Juridic, de către
conducătorii direcţiilor, compartimentelor şi serviciilor care îl vor aduce la îndeplinire şi va
purta viza CFPP.
7. Expunerea de Motive şi/sau Nota de fundamentare însoţeşte o propunere de act
normativ şi poate fi elaborată la nivelul oricărei structuri a Autorităţii şi va purta viza
Serviciului Juridic.
8. Expunerea de motive şi/sau Nota de fundamentare care însoţeşte o propunere de
act normativ va avea forma stabilită de lege.
9. Scrisoarea sau adresa reprezintă documentul de realizare a corespondenţei între
Autoritate, (inclusiv structurile sale) şi autorităţile publice, instituţii publice, organizaţii
neguvernamentale, alte persoane juridice sau persoane fizice. Scrisoarea sau adresa
poate fi emisă la nivelul oricărei structuri a Autorităţii.
10. Raportul/informarea poate viza descrierea unei activităţi interne (raport de
activitate), propuneri de soluţionare a unor probleme constatate (raport de control), punct
de vedere asupra unei probleme (memorandum). Raportul/informarea poate fi realizat la
nivelul oricărei structuri a Autorităţii.

11. Procesul-verbal este documentul realizat în urma unei întâlniri de lucru şi va fi
întocmit de persoanele însărcinate în acest sens.
12. Nota de serviciu este documentul ce se trimite între structurile Autorităţii şi poate
fi emisă la nivelul oricărei structuri a Autorităţii.
13. Propunerile de acte normative – lege, ordonanţă a Guvernului, hotărâre a
Guvernului, ordin – se elaborează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind
tehnica legislativă şi urmează circuitul prevăzut de Metodologia privind pregătirea,
elaborarea, avizarea şi prezentarea propunerilor de acte normative care se înaintează
Guvernului.
14. Toate propunerile de acte normative elaborate sau prezentate spre însuşire şi
avizare de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor vor fi vizate, de
Serviciul Juridic pe baza propunerilor tehnice formulate de celelalte Direcţii, Servicii şi
Compartimente.
15. Protocolul este documentul care consemnează rezultatele unei înţelegeri între
reprezentanţii Autorităţii şi alte instituţii ori autorităţi publice din ţară sau străinătate, sau cu
persoane juridice autorizate din afara domeniului său de activitate. Protocolul va avea
forma convenită de partenerii semnatari.
16. Punctul de vedere legal este opinia Serviciului Juridic asupra legalităţii unui
înscris.
17. Planul anual de audit se întocmeşte de către Compartimentul Audit Public Intern
şi se aprobă de către Preşedintele A.N.P.C.
18. Ordinul de serviciu se întocmeste de catre Compartimentul Audit Public Intern în
baza Planului anual de audit şi se aprobă de către Preşedintele A.N.P.C.
19. Notificarea, prin care se notifică entitatea/structura auditată, se întocmeşte cu 5
zile înainte de declanşarea misiunii de audit.
20. Raportul de audit – cuprinde constatările şi recomandările formulate în urma
efectuării misiunii de audit şi este aprobat de către Presedintele A.N.P.C.
21. Raportul anual privind activitatea desfăşurată de către Compartimentul Audit
Public Intern se aprobă de către Preşedintele A.N.P.C., din care un exemplar se transmite
structurii de audit din cadrul M.E.C.T..
22. Planul tematic de control se întocmeşte de către Direcţia Generala Control şi
Supraveghere si Armonizare Europeana se avizează de către Secretaru General şi se
aprobă de către Preşedintele A.N.P.C.
23. Tematica de control se întocmeşte de către Direcţia Generală Control şi
Supraveghere Piaţă şi Armonizare Europeană, se avizează de către Secretarul General,
se aprobă de către Preşedintele A.N.P.C. şi va fi transmisă Comisariatelor Regionale.
24. Circulara va fi întocmită de către Cabinetul Demnitarului sau, după caz, de către
direcţiile de specialitate, va fi aprobată de către Preşedintele A.N.P.C. şi va fi transmisă
către Comisariatele Regionale doar prin intermediul Cabinetului Demnitarului.
25. Înregistrarea intrării şi ieşirii tuturor documentelor primite/redactate în Autoritate
se realizează prin registrul unic de la Registratură generală sau după caz, prin registrul de
la cabinetul Preşedintelui.
26. Documentele primite/redactate pot fi înregistrate, după caz şi la direcţii şi la
compartimente asimilate direcţiilor.
27. Toate documentele înregistrate atât la Registratură, cât şi la Cabinetul
Preşedintelui se repartizează prin Cabinetul Demnitarului, potrivit rezoluţiei formulate către
Vicepreşedinţi, Secretarul General sau conducătorilor de direcţii, compartimente şi servicii
spre soluţionare.

28. Vicepreşedinţii, Secretarul General şi conducătorii de direcţii, compartimente şi
servicii vor urmări rezolvarea, întocmirea şi transmiterea răspunsurilor, în termenul
prevăzut de lege.
29. Vicepreşedinţii, Secretarul General şi conducătorii de direcţii, compartimente şi
servicii pot rezolva documente si direct.
30. Răspunsurile vor trebui formulate în cel mult 25 de zile de la înregistrarea
lucrărilor la nivelul direcţiei sau în termenul stabilit în scris de către şeful compartimentului
ierarhic superior, care nu poate fi mai mare de 25 de zile.
31. Documentele de răspuns, ca şi celelalte documente de ieşire, vor fi semnate
după cum urmează:
a. Orice document transmis conducerii unei autorităţi publice, instituţii publice sau altei
persoane juridice, se va semna, de regulă, de către Preşedinte. Excepţiile se stabilesc prin
rezoluţie scrisă de către Preşedinte (delegarea Vicepreşedinţilor sau Secretarului
General). Exemplarul care rămâne la A.N.P.C. va trebui să aibă şi semnătura din partea
Preşedintelui.
b. Răspunsurile sau comunicările scrise date altor structuri decât cele de la lit. a) vor fi
semnate, după caz, de Vicepreşedinţi, Secretarul General sau conducătorii de direcţii,
compartimente şi servicii, potrivit competenţelor acestora (se aplică principiul de la omolog
la omolog). Exemplarul care rămâne la A.N.P.C. va trebui să aibă şi semnătura din partea
Preşedintelui, dupa caz.
c. Copiile documentelor care rămân în arhiva Autorităţii vor conţine, obligatoriu, în
subsolul paginii, numele şi funcţia persoanei care le-a întocmit şi semnătura şefului
ierarhic superior şi a Preşedintelui, dupa caz.
32. Scrisorile de răspuns vor fi întocmite, de regulă, în dublu exemplar sau, după
caz, în trei exemplare, astfel încât un exemplar să rămână în arhiva Autorităţii. Toate
adresele (scrisorile) care ies în afara Autorităţii, inclusiv cele ce se transmit unităţilor
subordonate, vor avea obligatoriu antetul cu sigla instituţiei şi număr de înregistrare.
33. Orice document transmis spre semnare va fi însoţit obligatoriu de copia
materialului căruia i s-a răspuns, cât şi de documentele la care se face referire în răspuns
ca fiind anexate.
34. Documentele cu menţiunea „Secret”, „Secret de stat” sau „Secret de serviciu”
urmează regimul prevăzut de actele normative în vigoare.
35. Documentele se arhivează în original la nivelul direcţiilor (intrările de documente,
în original, iar ieşirile de documente, în copie). Termenul de păstrare a documentelor şi
modul de arhivare a acestora se vor preciza prin Nomenclatorul întocmit conform art. 8 din
Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
36. Conducătorii direcţiilor, compartimentelor şi serviciilor vor asigura, urmări şi
controla aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului Regulament referitoare la
circuitul documentelor.
37. Angajatii răspund de păstrarea confidenţialităţii datelor şi documentelor cu care
intră în contact şi de securitatea şi integritatea documentelor încredinţate.
38. Toate documentele de control la operatorii economici (invitatii, procese verbale
de constatare contraventii s.a) se vor completa conform Procedurii Cadru de Control.

Cap. 6 - ATRIBUŢIILE COMISARIATELOR REGIONALE
PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
Comisariatele Regionale pentru Protecţia Consumatorilor sunt unităţi subordonate
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu personalitate juridică, şi reprezintă
în teritoriu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
În realizarea obiectului său de activitate structura teritorială subordonată are
următoarele atribuţii:
1. Controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor,
referitoare la securitatea produselor şi serviciilor destinate populaţiei, precum şi la
apărarea drepturilor legitime şi a intereselor economice ale acestora, prin efectuarea de
controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători şi în unităţile vamale,
având acces la locurile unde se produc, se depozitează ori se comercializează produsele
sau unde se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea.
2. Dispune măsurile, prevăzute de lege, de limitare a consecinţelor producerii
importului sau comercializării unor produse şi servicii care nu respectă dispoziţiile legale
privind protecţia consumatorilor, după cum urmează: închiderea temporară sau definitivă
a unităţii, oprirea temporară sau definitivă a comercializării, fabricării produsului sau
prestării serviciului; retragerea de pe piaţă sau de la consumatori a produselor; distrugerea
produselor oprite definitiv de la comercializare, dacă aceasta constituie singurul mijloc
care face sa înceteze pericolul; verifică îndeplinirea măsurilor stabilite.
3. Participă la schimbul rapid de informaţii cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor privind produsele care prezintă risc pentru sănătatea şi securitatea
consumatorilor.
4. Verifică legalitatea mijloacelor de măsurare folosite pe piaţă, utilizarea corectă a
acestora şi ia măsuri pentru interzicerea celor necorespunzătoare, inclusiv prin sigilare.
5. Propune organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de
funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, atunci când constată
nerespectarea condiţiilor în care acestea au fost acordate.
6. Efectuează analize şi încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în
laboratoare proprii ori agreate.
7. Desfăşoară acţiuni de promovare a imaginii protecţiei consumatorilor.
8. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în condiţiile legii şi sesizează organele
de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale.
9. În vederea bunei funcţionări a sistemului de supraveghere a pieţii produselor şi
serviciilor, sesizează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în baza
constatărilor proprii şi a informaţiilor de la organizaţiile neguvernamentale şi de la
consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului
populaţiei în raport cu documentele de certificare.
10. Verifică dacă afirmaţiile prezentate prin publicitate, prospecte, cataloage sau
altele asemenea sunt în conformitate cu parametrii ce caracterizează produsele sau
serviciile respective.
11. Desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor şi
editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor, cu aprobarea
Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
12. Sprijină asociaţiile pentru protecţia consumatorilor în vederea atingerii
obiectivelor prevăzute de lege.

13. Primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept,
potrivit competenţelor, sesizările asociaţiilor de consumatori, precum şi sesizările
persoanelor fizice, privind încalcarea drepturilor consumatorilor.
14. Participă, cu aprobarea Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor, la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei
consumatorilor, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate.
15. Participă la pregătirea specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor şi
acordă consultanţă în domeniu, la solicitarea operatorilor economici.
16. Acordă consultanţă operatorilor economici.
17. Prezintă informări periodice, şi ori de către ori este nevoie Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor, referitoare la activitatea proprie privind respectarea
drepturilor şi intereselor consumatorilor.
18. Informează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor de toate
acţiunile de control la care participă în echipe mixte cu alte organe ale administraţiei
publice locale, oricare ar fi iniţiatorul acestora.
19. Controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de
documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere
metrologic.
20. Verifică respectarea dispoziţiilor legale de către operatorii economici, privitor la
indicarea preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură la produse, cât şi a valorii
serviciilor prestate pentru informarea completă, corectă şi precisă a consumatorului în
monedă naţională sau în alte valute.
21. Elaborează sinteze referitoare la modul de aplicare a legislaţiei din domeniul
protecţiei consumatorilor precum şi la respectarea legislaţiei din acest domeniu de către
operatorii economici.
22. Desfăşoară activităţi de instruire a comisarilor din cadrul comisariatelor
regionale.
23. Desfăşoară diverse activităţi în scopul promovării imaginii privind protecţia
consumatorilor.
24. Depune toate diligenţele în scopul asigurării unui flux informaţional flexibil,
realizând o comunicare rapidă cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,
precum şi intre Comisariatele Regionale pentru Protecţia Consumatorilor.
25. Elaborează strategii la nivel regional pe termen scurt, mediu şi lung în
domeniul specific de activitate.
26. Participă la elaborarea tematicilor de instruire şi pregătire profesională a
personalului de specialitate prin planuri anuale sau periodice în funcţie de dinamismul
legislativ.
27. Întocmeşte rapoarte periodice referitoare la anumite aspecte ale activităţii
comisariatului regional privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor.
28. Întocmeşte studii privind cauzele care au generat sau favorizat încălcări ale
dispoziţiilor legale în domeniul protecţiei consumatorilor.
29. Implementează sistemul de indicatori şi de evaluare a activităţii desfăşurate de
comisariatele Regionale.
30. Urmăreşte ducerea la îndeplinire a tematicilor de control stabilite de A.N.P.C.
31. Urmăreşte modul de primire şi cercetare a sesizărilor şi reclamaţiilor.
32. Propune tematici proprii de control în funcţie de specificul regiunii.
33. Stabileşte şi întreţine o bună legătură cu mass-media, în beneficiul
Comisariatului Regional.

34. Gestionează corect patrimoniul, resursele financiare şi umane ale
comisariatului
regional, conform prevederilor legale.
35. Întocmeşte şi prezintă periodic A.N.P.C. dări de seamă statistice privind gradul
de îndeplinire a programului de investiţii, reparaţii capitale şi reparaţii curente.
36. Organizează şi asigură funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii mijloacelor
materiale şi băneşti la nivelul comisariatului regional.
37. Programează perioadele de efectuare a inventarierii patrimoniului la
comisariatul regional, răspunde de inventarierea cu regularitate, potrivit dispoziţiilor legale,
a valorilor materiale la nivelul comisariatului regional.
38. Urmăreşte respectarea statelor de funcţii de la nivelul comisariatul regional.
39. Întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarele personale ale salariaţilor.
40. Întocmeşte deciziile de pensionare pentru persoanele care se pensionează.
41. Stabileşte, în raport cu cerinţele fiecărui post în parte, criteriile de evaluare
profesională, obiectivele, precum şi indicatorii de performanţă utilizaţi la evaluarea anuală
a personalului din cadrul comisariatului regional.
42. Organizează concursurile de angajare şi de promovare în grade profesionale
ale personalului comisariatului regional, numai cu acordul A.N.P.C..
43. Coordonează elaborarea Regulamentului Intern şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al comisariatului regional şi a fişelor de post potrivit statului de
funcţii, în baza regulamentului cadru transmis de A.N.P.C.
44. Asigură baza documentară în vederea întocmirii de lucrări pentru participarea
la simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări în domeniul protecţiei consumatorilor, cu
informarea A.N.P.C.
45. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin Ordin/circulare al Preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Cap. 7 - DISPOZIŢII FINALE
1. Fiecare salariat din cadrul A.N.P.C. este obligat să cunoască, să respecte şi să
îndeplinească prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare şi atribuţiile
fişei postului aferent, elaborată în conformitate cu acesta, precum şi procedurile
corespunzătoare.
2. Potrivit prevederilor legale, fişele postului se întocmesc şi se semnează de către
conducătorul comisariatului/direcţiei/serviciului/compartimentului în care îşi desfăşoară
activitatea titularii posturilor, cu respectarea strictă a atribuţiilor specifice fiecărei
direcţii/servicii/compartimente din structura de organizare a A.N.P.C., în conformitate cu
prezentul regulament.
3. Fişele postului întocmite sunt semnate de către ocupanţii posturilor, avizate de
superiorii conducătorilor de direcţie/serviciu/compartiment şi aprobate de Preşedintele
A.N.P.C..
4. Fiecare salariat va primi o copie a fişei postului al cărui titular este, prin grija
Direcţiei Economice şi Resurse Umane - Compartimentul resurse umane.
5. La prezentul se vor anexa: ordine cu atribuţii specifice, după caz.
6. Prezentul regulament se aprobă prin ordin al Preşedintelui A.N.P.C.
7. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, se sancţionează conform
legii.

