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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea programului strategic al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor în perioada 2016 - 2020 

 
Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 
Politica de protecţie a consumatorilor se găseşte din ce în ce mai mult în centrul principalelor 
provocări cu care se confruntă cetăţenii şi economia Uniunii Europene. 
Complexitatea pieţelor cu amănuntul a condus şi în România  la creşterea rolului consumatorilor. 
Datorită acestui lucru, consumatorii au acum mai multă putere. Cu toate aceste îmbătrânirea 
populaţiei şi creşterea consumului la nivelul tinerilor conduc de asemenea la o creştere a 
numărului de consumatori vulnerabili. În aceste condiţii nevoia de încredere din partea 
consumatorilor, care să stimuleze economia, nu a fost niciodată atât de mare. 
Pe de altă parte, produsele şi serviciile sunt din ce în ce mai interconectate iar revoluţia 
tehnologică adusă de internet şi digitalizare a luat amploare şi mai mult, accelerând globalizarea 
şi creşterea consumului de produse importate în UE.  Comercianţii vând din ce în ce mai mult 
consumatorilor din UE, produse provenite de oriunde din lume, graţie comerţului electronic. 
Astfel, siguranţa şi protecţia consumatorului este tot mai greu de asigurat iar nevoia de a se 
asigura o supraveghere eficientă a pieţei va fi o provocare permanentă pentru organismelor de 
supraveghere a pieţei. 
2. Schimbări preconizate 

Obiectivele strategice în domeniul protecţiei consumatorilor din România pentru perioada 
2016-2020 sunt în strânsă legătură cu priorităţile stabilite de Comisia Europeană pentru perioada 
2014-2020, urmărindu-se astfel realizarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorilor din ţara 
noastră, similar cu cel existent în celelalte state membre ale Uniunii Europene.  

      Acest program strategic urmăreşte să continue realizările Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, prin concentrarea acțiunilor de capacitare decizională a 
consumatorului prin intermediul siguranței, al informării şi educării, al drepturilor, precum şi al 
acțiunilor de reparație şi de asigurare a respectării legislației de profil. 

      Astfel, se va putea da mai multă putere consumatorilor responsabilizaţi, care vor putea face 
alegeri în deplină cunoştinţă de cauză; pe de altă parte va creşte gradul de satisfacţie a 
consumatorilor beneficiari de produse şi servicii, cu privire la securitatea, calitatea şi diversitatea 
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acestora. 

     Consumatorii vor putea fi protejaţi mai eficient împotriva riscurilor şi a pericolelor ce nu pot fi 
prevenite  de aceştia, în calitate de persoane fizice. 

     De asemenea, va creşte rolul societăţii civile prin implicarea atât în procesul decizional, cât şi 
în activitatea de prevenire şi identificare a problemelor de protecţia consumatorilor. 

3. Alte informaţii 
Nu sunt 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 

1. Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Impact asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
21.Impactul asupra sarcinilor administrative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
3. Impact social 
Creşterea gradului de prevenire şi combatere a practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, 
securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor 
4. Impact asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte informaţii 
Nu sunt 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

 
- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul curent Următorii patru 
ani 

Media pe 
cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i. contribuţii de asigurări 
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2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:      

i. cheltuieli de personal     
ii. bunuri şi servicii             

b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii  

      

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a)buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii  
Nu sunt 

 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare 
a proiectului de act normativ): 
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de 
act normativ; 
- 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 
 
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 
publice 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare: 
 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, 
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională 
ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme implicate  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative 
ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  
şi implementarea proiectului de act normativ 

 
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 
A fost îndeplinită procedura prevăzută de dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică. Proiectul a fost afişat pe site–ul Autorităţii. 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Alte informații 
Nu sunt 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
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1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  
extinderea competenţelor instituţiilor existente 
Instituţia publică responsabilă de implementarea măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ 
este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 
 
2. Alte informaţii 
Nu sunt. 
 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind 
aprobarea programului strategic al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în 
perioada 2016 - 2020, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 
 

 

   Hotărâre  

privind aprobarea programului strategic al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor în perioada 2016-2020 

 

  

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

      

 

    Articol unic. - Se aprobă programul strategic al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor în perioada 2016-2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  
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ANEXA 

Programul strategic al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în 

perioada 2016-2020 

 

Cuprins 

Capitolul 1 Rolul protecţiei consumatorilor  

Capitolul 2 Documente anterioare 

Capitolul 3 Cadrul instituţional 

Capitolul 4 Cadrul legislativ 

Capitolul 5 Supravegherea pieţei 

Capitolul 6 Informarea şi educarea consumatorilor şi spijin pentru organizaţiile 

neguvernamentale de consumatori 

Capitolul 7 Viziune - Misiune  

Capitolul 8     Programul de acţiune al Uniunii Europene în domeniul politicii de protecţie a 

                      consumatorilor pentru perioada 2014-2020 

Capitolul 9 Prevederile naţionale pentru perioada 2016-2020 

 

1. Rolul protecţiei consumatorilor  

 

Politica de protecţie a consumatorilor constituie un element important la nivelul Uniunii 

Europene. In acest sens, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, ca organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale, creată încă din 1992, dezvoltă politica României 

în acest domeniu. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, s-a marcat o nouă 

etapă în evoluţia protecţiei consumatorilor în țara noastră, definită prin asumarea unei noi 

viziuni asupra relaţiei dintre consumator şi piaţă, în contextul pieţei interne. Aceasta implică 

analiză anticipativă, abordare consecventă, iniţiativă integratoare, echilibru instituţional şi 

viziune strategică. Politica de protecţie a consumatorilor se găseşte din ce în ce mai mult în 

centrul principalelor provocări cu care se confruntă cetăţenii, economia şi societăţile.  
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2. Documente anterioare 

 

Obiectivele şi priorităţile politicii de protecţia consumatorilor din România au fost o 

continuare a strategiilor anterioare ale  Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, 

respectiv a strategiei 2001-2004, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 574/2001,  şi ulterior 

a strategiei 2005-2008, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 364/2005. 

 

3. Cadrul instituţional 

 

Cadrul instituţional în domeniul protecţiei consumatorilor a cunoscut, din 1992 şi până în 

prezent, o continuă dezvoltare.  

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 700/2012, cu modificările ulterioare, 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 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. 

In vederea aplicării efective a legislaţiei în domeniu şi monitorizării eficiente a pieţei, 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor are în subordine 8 Comisariate 

Regionale pentru Protecţia Consumatorilor, ca entităţi cu personalitate juridică, a căror 

structură organizatorică include Comisariate Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor şi 

Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, ca entităţi fără 

personalitate juridică. De asemenea, în subordinea Autorităţii funcţionează Centrul Naţional 

pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti, ca instituţie cu personalitate 

juridică ce se finanţează din venituri proprii. 

In scopul de a îmbunătăţi funcţionarea sistemului naţional de supraveghere a pieţei,  a 

fost stabilit prin HG nr. 681/2001 (M.O. 437/06.08.2001) “Comitetul Interministerial pentru 

Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor”, comitet care 

acţionează ca un instrument pentru cooperarea între autorităţile administraţiei publice centrale, 

pe de o parte, şi cooperarea între acestea şi societatea civilă, pe de altă parte. ANPC asigură 
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preşedinţia şi secretariatul acestui comitet. Componenţa Comitetului Interministerial a fost 

modificată prin HG nr. 1311/2007. 

Comisia pentru Securitatea Produselor (înfiinţată prin Ordinul ANPC nr. 532/2001), ca 

organism consultativ independent, formată din reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi ai 

consumatorilor, are rolul de a analiza sesizările privind riscurile pe care le pot prezenta 

produsele destinate consumatorilor, în vederea  evaluării şi emiterii unui punct de vedere. 

Această Comisie poate fi consultată de ANPC, de Comitetul Interministerial pentru 

Supravegherea  Pietei, Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor, precum şi de 

instanţele de judecată. Această comisie poate constitui un real sprijin în activitatea de 

supraveghere a pieţei, pentru a obţine cele mai bune opinii fundamentate privind produsele 

care pot prezenta risc grav şi imediat pentru consumatori.  

Consiliile Consultative pentru Protecţia Consumatorilor, înfiinţate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 251/1994, se constituie la nivel central şi local şi au în componenţă 

reprezentanţi ai tuturor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 

de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au competenţe cu caracter general sau 

special în domeniul protecţiei consumatorilor şi au structuri organizatorice la nivelul respectiv, 

şi ai asociaţiilor de consumatori. Acestea au rolul de a asigura cadrul organizatoric şi 

informaţional necesar stabilirii şi aplicării politicii de protecţie a consumatorilor, corelării 

acţiunilor autorităţilor administraţiei publice cu cele ale organizaţiilor neguvernamentale cu 

atribuţii în acest domeniu. 

 

4. Cadrul legislativ 

 

Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, reprezintă primul act care a statuat, în ţara noastră, drepturile 

consumatorilor, cadrul instituţional şi asociativ în care acestea pot fi exercitate şi apărate, 

precum şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării dispoziţiilor legale. Ordonanţa 

Guvernului nr. 21/1992 a devenit actul normativ care a permis apoi adoptarea unor acte 

normative cu incidenţă în domeniu, absolut necesare unei reglementări uniforme şi complete a 

domeniului. 

Un obiectiv principal al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor este 

asigurarea armonizării cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în 

domeniul protecţiei consumatorilor. Anul 2007 a marcat trecerea de la etapa de preluare, la 
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etapa de elaborare a acquis-ului european. Regulile UE se află în continuă schimbare, acquis-

ul nu este un element static, ci unul aflat în continuă evoluţie, iar specialiştii A.N.P.C. participă 

la elaborarea regulamentelor, directivelor şi deciziilor comunitare. Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor participă, prin reprezentanţii săi, ca membri permanenţi, la reuniunile 

grupurilor de lucru ale Comisiei Europene, constituite în vederea elaborarii legislaţiei în 

domeniul protecţiei consumatorilor şi monitorizării aplicării acesteia.  

De asemenea, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor transmite puncte 

de vedere la diferite organisme ale Comisiei Europene referitoare la probleme legate de 

protecţia consumatorilor (legislaţie, instituţii, supravegherea pieţei).  

In acest moment, România este aliniată la acquis-ul comunitar din domeniul protecţiei 

consumatorilor, inclusiv cu privire la prevederile de securitate a produselor (securitatea 

generală a produselor, raspunderea producatorilor pentru produsele cu defecte), precum şi 

prevederile vizând apărarea  intereselor economice ale consumatorilor (modalitatea de 

indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor, vânzarea produselor şi garanţiile 

asociate acestora, clauze abuzive în contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, 

regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor - persoane 

fizice, drepturile consumatorilor la incheierea contractelor, protecţia consumatorilor la 

încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, activitatea de 

comercializare a pachetelor de servicii turistice, protecţia dobânditorilor cu privire la unele 

aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a 

unor bunuri imobiliare, combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 

consumatorii, unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor 

colective ale consumatorilor, etc.).  

O preocupare a Comisiei Europene o constituie acţiunile colective pentru consumatori. 

Scopul este acela acela de a evalua căile de acţiune pe care le au, în prezent, la dispoziţie 

consumatorii, în special în situaţia în care mai mulţi consumatori pot fi afectaţi de 

nerespectarea aceleiaşi prevederi legale. De asemenea, se urmăreşte eficientizarea căilor de 

acţiune şi acoperirea oricăror lacune. 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor continuă transpunerea în 

legislaţia naţională a noilor prevederi ale Uniunii Europene din domeniul protecţiei 

consumatorilor, precum şi iniţierea de măsuri legislative necesare pentru crearea cadrului de 

aplicare a regulamentelor şi deciziilor comunitare. 
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5. Supravegherea pieţei 

 

În diverse state membre ale Uniunii Europene, supravegherea pieţei se realizează în 

modalităţi diferite, iar cooperarea între statele membre este foarte importantă pentru activitatea 

de protejare a consumatorilor. 

Din anul 2005, ANPC funcţionează ca punct naţional de contact în cadrul „Sistemului de 

schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase destinate consumatorilor – RAPEX”, 

existent la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, şi care a fost instituit în temeiul 

articolului 12 din Directiva 2001/95/CE privind securitatea generală a produselor. Sistemul 

acoperă toate produsele nealimentare destinate consumatorilor, cu excepţia produselor 

farmaceutice şi medicale. Obiectivul acestui sistem este de a asigura un schimb rapid de 

informaţii între statele membre şi Comisia Europeană privind măsurile luate de statele membre 

de a preveni, restricţiona sau impune condiţii specifice privind punerea pe piaţă şi utilizarea 

produselor de consum ca urmare a unui risc grav ce ar putea afecta sănătatea şi securitatea 

consumatorilor. Reţeua teritorială de care dispune ANPC permite o monitorizare a pieţei la 

nivel naţional şi posibilitatea de a putea transmite rapid de la şi către oficiile teritoriale a 

informaţiilor privind produsele potenţial periculoase de pe piaţa Uniunii Europene. 

Ca punct naţional de contact, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 

transmite în sistemul RAPEX notificări privind produsele periculoase depistate pe piaţa 

românească, precum şi informaţii referitoare la produsele periculoase care au fost depistate la 

nivelul altor ţări şi ar fi putut fi identificate şi în România.  

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor declanşează acţiuni de 

identificare şi retragere a produselor periculoase, ca urmare a informaţiilor primite cu privire la 

produsele periculoase depistate pe piaţa altor ţări. 

De asemenea, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor primeşte informări 

de la producători cu privire la retragerea voluntară şi luarea unor măsuri corective pentru 

produse care pot prezenta riscuri pentru consumatori.  

Regulamentul nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de 

protecţie a consumatorului stabileşte condiţiile în care aceste autorităţi competente ale statelor 

membre cooperează  între ele şi cu Comisia Europeană pentru a garanta respectarea legii şi 
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buna funcţionare a pieţei interne şi pentru a îmbunătăţi protecţia intereselor economice ale 

consumatorilor. 

Fiecare stat membru desemnează autorităţile competente responsabile de aplicarea 

legilor care protejează interesele consumatorilor şi un birou unic de legătură, responsabil de 

aplicarea regulamentului. 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile 

cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile 

naţionale în acest domeniu, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a fost 

desemnată birou unic de legătură responsabil cu aplicarea Regulamentului (CE) nr. 

2006/2004.  

Tot în baza Hotărârii Guvernului nr. 244/2007, modificată ulterior prin Hotărârea 

Guvernului nr. 784/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 

privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei 

consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu,  au fost desemnate 

autorităţile competente să asigure aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor în 

România, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2006/2004.  

În conformitate cu prevederile Regulamentului, orice încălcare intracomunitară a 

prevederilor de protecţia consumatorilor trebuie notificată celorlalte state membre şi Comisiei 

Europene prin intermediul unui formular standard, pe cale electronică. 

Conform regulamentului, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, ca 

birou unic de legătură, acţionează pentru acordarea asistenţei reciproce în următoarele trei 

situaţii: schimb de informaţii la cerere, schimb de informaţii fără o cerere prealabilă şi cereri de 

măsuri executorii. 

În toate cele trei cazuri, specialiştii Autorităţii acţionează ca punct de legatură între 

autorităţile competente din România şi birourile unice de legătură din celelalte state membre 

ale Uniunii Europene. 

În temeiul art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul 

metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România (republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004) cu modificările şi completările ulterioare, 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a preluat de la Banca Naţională a 

României toate drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile specifice activităţii de analiză şi 

marcare a metalelor preţioase şi de expertizare a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, 

dotarea tehnică  existentă şi personalul de specialitate, prin înfiinţarea unei activităţi finanţate 
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din venituri proprii, în condiţiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 633/2003. Activitatea 

se desfăşoară în cadrul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase si proces Kimberley, care 

autorizează persoanele fizice şi juridice pentru desfăşurarea de operaţiuni cu metale preţioase 

şi pietre preţioase, stabileşte şi aprobă marca proprie de certificare şi mărcile aplicate de 

operatorii economici, efectuează  analize fizico - chimice şi expertize ale metalelor preţioase şi 

pietrelor preţioase.  Privind comerţul internaţional cu diamante brute, ANPC a fost desemnată 

autoritate comunitară şi aplică sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley, care are ca 

scop împiedicarea finanţării unor acţiuni teroriste sau unor mişcări rebele împotriva guvernelor 

lor legitime, cu sume rezultate din comerţul internaţional ilegal cu diamante brute. 

In aplicarea legislaţiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este 

responsabilă cu activităţile de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor destinate 

consumatorilor, având un spectru larg de activitate şi responsabilitate: etichetarea produselor 

alimentare, produselor cosmetice, detergenţilor, produselor textile, de încălţăminte şi din sticlă 

cristal, compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor, securitatea jucăriilor şi a 

echipamentelor electrice de joasă tensiune, securitatea echipamentelor pentru agrement, 

anumite aspecte in cazul prestării de servicii tehnice, de alimentaţie publică şi de interes 

general (termoficare, gaze, apă, telefonie fixă şi mobilă etc.), inclusiv servicii financiare (credit 

pentru consum, credit ipotecar, servicii financiare la distanţă etc.). De asemenea, Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este desemnată ca organism responsabil cu 

supravegherea respectării drepturilor pasagerilor care calatoresc cu avionul, prevăzute de 

Regulamentul (CE) nr. 261/2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi 

asistenţa acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii 

zborurilor.  

        Programarea acţiunilor de control, în baza unor programe trimestriale, se face cu 

prioritate la operatorii economici ale căror produse şi servicii au prezentat riscuri, pot prezenta 

pericol pentru consumatori sau au prejudiciat sau pot prejudicia interesele economice ale 

consumatorilor. 

 

6. Informarea şi educarea consumatorilor şi spijin pentru organizaţiile 

neguvernamentale de consumatori 

 

Punerea în aplicare a drepturilor consumatorilor necesită intervenţia, alături de 

autorităţile publice, a consumatorilor, a operatorilor economici, a mass-media, a organizaţiilor 
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neguvernamentale de consumatori, a organismelor de autoreglementare. De aceea, 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor promovează informarea şi educarea 

consumatorilor, dezvoltarea de către organizaţiile de consumatori a unui rol activ în realizarea 

politicii de protecţie a consumatorilor, precum şi dezvoltarea parteneriatului cu mediul de 

afaceri, care reprezintă pârghii importante pentru realizarea unei convergenţe de interese cu 

privire la corectarea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii, şi la 

creşterea transparenţei pieţei. 

 Procesul de organizare a consumatorilor din România, prin crearea de asociaţii ca 

formă proprie de apărare a drepturilor acestora, a evoluat concomitent cu preocupările 

Guvernului de creare a cadrului legislativ şi instituţional specific domeniului de protecţie a 

consumatorilor. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 defineşte asociaţiile neguvernamentale de 

consumatori ca organizaţii cu personalitate juridică, constituite conform legi, care au ca unic 

scop apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor în 

general, fără a urmări realizarea de profit pentru membrii lor. Asociaţiile de consumatori se 

înregistrează în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Acestea pot fi recunoscute de 

Guvern ca fiind de utilitate publică şi, în acest sens,  Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor poate face propuneri în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege . 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor acordă în permanenţă sprijin 

organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei consumatorilor, în vederea atingerii 

obiectivelor pe care şi le propun potrivit obiectului de activitate, şi urmăreşte implicarea 

organizaţiilor de consumatori în dezvoltarea şi implementarea politicii consumatorilor. 

Asociaţiile pentru protejarea consumatorilor desfăşoară, împreună cu Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, acţiuni de informare şi educare a consumatorilor 

prin intermediul presei, prin intervenţii radio şi tv, prin publicarea de materiale informative cu 

privire la drepturile consumatorilor. Reprezentanţii acestor asociaţii realizează teste 

comparative pentru diverse produse, participă la simpozioane şi conferinţe şi sunt consultaţi de 

specialiştii Autorităţii cu privire la noile proiecte legislative. 

De asemenea, asociaţiile de consumatori primesc sesizări şi reclamaţii de la aceştia, 

oferă consultanţă şi pot înainta acţiuni în justiţie, scutite de taxe de timbru, pentru protejarea 

drepturilor consumatorilor. Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale ale consumatorilor 

nu au drept de control al operatorilor economici. 

În structura organizatorică a asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor pot fi constituite, 

la nivel de birouri, centre de consultanţă şi informare a consumatorilor care desfăşoară 
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activităţi gratuite în folosul acestora, constând în informaţii, recomandări şi consiliere privind 

problemele legate de achiziţionarea unui produs sau serviciu.  

Centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor beneficiază de asistenţă de 

specialitate din partea personalului Autorităţii împuternicit în acest scop. 

Comisia Europeană, împreună cu statele membre, a creat la nivel comunitar Reţeaua 

de Centre Europene ale Consumatorilor (ECC-Net), care oferă consultanţă cetăţenilor 

europeni cu privire la drepturile lor în calitate de consumatori şi facilitează soluţionarea 

problemelor întâmpinate de aceştia, în special în cazurile în care au făcut achiziţii într-un alt 

stat european.  

La 1 ianuarie 2008, Centrul European al Consumatorilor din România s-a alăturat reţelei 

ECC-Net pentru a-i sprijini pe cetăţenii UE în domeniul achiziţiilor transfrontaliere. Activitatea 

ECC România se derulează în cadrul Asociaţiei Pro Consumatori din România şi este 

cofinanţat de Comisia Europeană şi de Guvernul României, prin Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor. 

 Centrul European al Consumatorilor din România informează consumatorii asupra 

oportunităţilor oferite de piaţa internă, comunicându-le acestora care sunt regulile europene şi 

naţionale, oferă consultanţă şi sprijin oricărui consumator care are o problemă prin colaborarea 

cu celelalte centre din ECC-Net. 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a dezvoltat şi parteneriatul public-

privat tripartit în scopul consilierii şi îndrumării operatorilor economici. S-a avut în vedere 

atragerea şi implicarea activă a organizaţiilor neguvernamentale de consumatori în procesul 

de informare a producătorilor şi furnizorilor de produse şi servicii cu privire la legislaţia în 

domeniul protejării drepturilor consumatorilor. 

Asociaţiile de consumatori legal constituite pot fi parteneri sociali cu drept de 

reprezentare în organismele consultative cu rol în domeniul protecţiei consumatorilor şi în care 

organele administraţiei publice sunt reprezentate. ONG-urile de consumatori sunt consultate 

de către organele administraţiei publice, la elaborarea dispoziţiilor şi procedurilor care au ca 

scop protecţia consumatorilor, în principal în legătură cu: cerinţele consumatorilor privind 

produsele şi serviciile, formarea unei atitudini corecte a operatorilor economici angajaţi în 

producerea şi comercializarea produselor şi prestarea serviciilor, faţă de calitatea acestora, 

prevenirea practicilor comerciale incorecte care pot afecta drepturile şi interesele legitime ale 

consumatorilor.  
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Pentru a proteja consumatorii din întreaga lume, este nevoie de o mişcare 

internaţională puternică a consumatorilor. Într-o lume globalizată, organizaţiile consumatorilor 

nu pot acţiona singure în folosul acestora. 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor marchează în fiecare an, la 15 

martie, Ziua mondială a drepturilor consumatorilor prin campanii de informare a 

consumatorilor, conferinţe de presă, seminarii, publicarea de broşuri de informare a 

consumatorilor pe tema din anul respectiv, precum şi prin organizarea de acţiuni de informare 

a elevilor în unităţile de învăţământ. Toate aceste activităţi se bazează pe faptul că un 

consumator informat este mult mai dificil să fie înşelat şi au ca scop creşterea gradului de 

informare a consumatorilor, obiectiv de baza al activităţii ANPC.  

Intărirea parteneriatului cu societatea civilă, în general, şi cu mediul de afaceri şi 

organizaţiile neguvernamentale de consumatori, în special, a contribuit la o mai bună 

cunoaştere si înţelegere a problemelor consumatorilor şi a prevederilor legislative din domeniu, 

inclusiv la creşterea responsabilităţii tuturor celor implicaţi în producerea şi furnizarea de 

produse şi servicii. Promovarea informării şi educării consumatorilor, dezvoltarea de către 

organizaţiile de consumatori a unui rol activ în realizarea politicii de protecţie a consumatorilor, 

precum şi dezvoltarea parteneriatului cu mediul de afaceri reprezintă pârghii importante pentru 

realizarea unei convergenţe de interese cu privire la corectarea practicilor incorecte ale 

comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi la creşterea transparenţei pieţii. 

 

7. Viziune -  Misiune  

 

Viziune  

Protecţia consumatorului, ca politică integrată în celelalte politici existente la nivel 

naţional, trebuie sa fie un factor important în mai buna funcţionare a pieţei, cu efecte benefice 

asupra cetăţenilor în calitatea lor de consumatori. 

 

Misiune 

Consumatorul român trebuie sa fie beneficiar al aceluiaşi înalt nivel de protecţie ca şi 

consumatorii din celelalte state membre ale Uniunii Europene. 

 

8. Programul de acţiune al Uniunii Europene în domeniul politicii de protecţie a 

consumatorilor pentru perioada 2014-2020 
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   La nivelul Uniunii Europene a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 254/2014 al 

Parlamentului European  si al Consiliului din 26 februarie 2014 referitor la un program 

multianual privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020. Conform acestui 

document comunitar, ”Obiectivul general al programului este acela de a asigura un nivel ridicat 

de protecție a consumatorilor, de a acorda mai multă putere consumatorilor și de a permite 

afirmarea acestora ca element central al pieței interne în cadrul unei strategii generale pentru 

o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Programul va realiza acest obiectiv 

contribuind la protecția sănătății, a siguranței și a intereselor juridice și economice ale 

consumatorilor, precum și la promovarea dreptului acestora la informare, educare și 

organizare în vederea apărării intereselor lor, sprijinind integrarea intereselor consumatorilor în 

alte domenii de politică. Programul completează, susține și monitorizează politicile statelor 

membre. 

 

(1)   Obiectivele generale menționate se realizează prin următoarele obiective specifice: 

(a) obiectivul I – Siguranța: consolidarea și îmbunătățirea siguranței produselor prin 

supravegherea eficace a pieței în întreaga Uniune. 

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin intermediul activității și eficacității sistemului de 
alertă rapidă al UE pentru produse de consum periculoase (RAPEX); 

(b) obiectivul II – Informarea și educarea consumatorilor și sprijinirea organizațiilor 

consumatorilor: îmbunătățirea educării și informării consumatorilor și sensibilizarea acestora 

cu privire la drepturile care le revin, dezvoltarea bazei de informații privind politica din 

domeniul protecției consumatorilor și sprijinirea organizațiilor de consumatori, ținând seama 

și de nevoile specifice ale consumatorilor vulnerabili; 

(c) obiectivul III – Drepturi și măsuri reparatorii: dezvoltarea și consolidarea drepturilor 

consumatorilor în special prin măsuri de reglementare inteligentă și îmbunătățirea accesului 

la măsuri reparatorii simple, eficiente, rapide și necostisitoare, inclusiv soluționarea 

alternativă a litigiilor. 

Acest obiectiv va fi evaluat în special prin recurgerea la soluționarea alternativă a 

litigiilor pentru a rezolva litigii transfrontaliere și prin activitatea unui sistem online de 

soluționare a litigiilor la nivelul Uniunii, precum și în funcție de procentajul de consumatori 

care au inițiat o acțiune ca răspuns la o problemă cu care s-au confruntat; 

(d) obiectivul IV – Aplicarea legii: sprijinirea asigurării respectării drepturilor 
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consumatorilor prin consolidarea cooperării între organismele naționale de asigurare a 

respectării legislației și prin acordarea de consiliere consumatorilor.” 

 

 

9) Prevederile  naţionale pentru perioada 2016-2020  

 

La nivelul ţării noastre se urmăreşte combinarea protecţiei directe a statului cu cea 

oferită de formele de protecţie asociativă, stimularea capacităţii de autoprotecţie individuală şi 

asociativă a consumatorilor, astfel încât aceasta să devină o cale importantă de protecţie şi 

eficientizare a activităţii statului în materie de protecţie directă şi indirectă a consumatorilor prin 

cercetarea pieţei, prin informarea şi educarea consumatorilor. 

Programul strategic naţional privind protecţia consumatorilor pentru perioada 2016-2020 

va urmări realizarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, incluzând securitatea, 

interesele economice, informarea şi educarea consumatorilor, precum şi promovarea 

asociaţiilor de consumatori pentru a avea un rol activ în realizarea politicii de protecţie a 

consumatorilor. 

Obiectivele strategice în domeniul protecţiei consumatorilor din România pentru 

perioada 2016-2020 sunt în strânsă legătură cu priorităţile stabilite de Comisia Europeană 

pentru perioada 2014-2020, urmărindu-se astfel realizarea unui aceluiaşi înalt nivel de 

protecţie a consumatorilor din ţara noastră cu cel existent în celelalte state membre ale Uniunii 

Europene.  

In acest sens, sunt stabilite următoarele obiective: 

1. Asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor prin realizarea unui cadru 

legislativ eficient, adaptat profilului consumatorului român, precum şi dezvoltarea 

instrumentelor de informare, educare şi evaluare a gradului de satisfacţie a 

consumatorilor; 

2. Aplicarea legislaţiei prin dezvoltarea activităţii de supraveghere, control şi consiliere a 

operatorilor economici, precum şi prin creşterea continuă a gradului de pregătire de 

specialitate a personalului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; 

3. Dezvoltarea cooperării cu organismele Uniunii Europene, cu statele membre, precum şi 

cu societatea civilă, prin implicarea acesteia în procesul de consultare şi reprezentare a 

intereselor consumatorilor, contribuind astfel la creşterea încrederii consumatorilor în 

produsele şi serviciile furnizate pe piaţă; 
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4. Dezvoltarea instrumentelor necesare pentru realizarea protecţiei consumatorilor împotriva 

riscurilor care pot să le afecteze viaţa, sănătatea, securitatea, precum şi interesele 

economice, şi stimularea capacităţii de autoprotecţie individuală şi asociativă a 

consumatorilor în completarea protecţiei directe oferite de instituţiile statului. 

In realizarea acestor obiective, se au în vedere următoarele direcţii de acţiune: 

 

Obiectivul 1 - Asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor prin realizarea 

unui cadru legislativ eficient, adaptat profilului consumatorului român, precum şi dezvoltarea 

instrumentelor de informare, educare şi evaluare a gradului de satisfacţie a consumatorilor 

 

1.1. Participarea la reuniunile organizate la nivelul Uniunii Europene pe probleme specifice 

acquis-ului comunitar, inclusiv elaborarea şi susţinerea punctelor de vedere şi poziţiei 

României în domeniul protecţiei consumatorilor; 

1.2. Continuarea procesului de transpunere şi de adoptare a măsurilor în aplicarea 

prevederilor comunitare în domeniu; 

1.3. Imbunătăţirea cadrului legislativ cu privire la protecţia consumatorilor în domeniul 

nearmonizat la nivel european; 

1.4. Desfăşurarea de activităţi specifice (campanii de informare, emisiuni radio-TV, articole în 

presă, ghiduri, foi volante etc.), vizând atât consumatorii în general, cât şi grupurile 

defavorizate (tineri, vârstnici, alte grupuri vulnerabile); 

1.5. Organizarea de acţiuni de informare (seminarii, mese rotunde, reuniuni etc.), pe cont 

propriu sau în colaborare cu societatea civilă, incluziv cu ocazia Zilei Mondiale a 

Drepturilor Consumatorilor – 15 martie; 

1.6. Cooperarea cu mass-media pentru avertizarea consumatorilor asupra utilizarii unor 

produse sau servicii care le pot afecta viaţa, sănătatea, securitatea sau interesele 

economice; 

1.7.  Furnizarea de informaţii on-line cu privire la măsurile de protecţie a consumatorilor şi la 

drepturile consumatorilor; 

1.8.  Colaborarea cu ministerul de resort pentru abordarea interdisciplinară a educaţiei 

consumatorilor în procesul de învăţământ; 

1.9. Acordarea de consultanţă şi sprijin, în condiţiile legii, organizaţiilor neguvernamentale de 

consumatori, precum şi Centrului European al Consumatorilor din România, în scopul 
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desfăşurării unor acţiuni de informare şi educare a consumatorilor sau a altor activităţi 

specifice; 

1.10. Colaborarea cu instituţiile de profil, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale de 

consumatori în scopul dezvoltării instrumentelor de evaluare a gradului de satisfacţie a 

consumatorilor. 

 

Obiectivul 2 - Aplicarea legislaţiei prin dezvoltarea activităţii de supraveghere, control şi 

consiliere a operatorilor economici, precum şi prin creşterea continuă a gradului de pregătire 

de specialitate a personalului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  

  

2.1. Realizarea de acţiuni de control şi supraveghere pentru asigurarea cerinţelor de 

securitate şi/sau conformitate a produselor şi serviciilor; 

2.2. Realizarea de acţiuni de control şi supraveghere în scopul protecţiei drepturilor şi  

intereselor economice ale consumatorilor la furnizarea de produse şi servicii, inclusiv 

servicii de interes public şi financiare; 

2.3. Primirea şi soluţionarea reclamaţiilor consumatorilor, atât prin acţiuni întreprinse de 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cât şi prin stimularea procesului de 

rezolvare pe cale amiabilă cu operatorul economic sau prin apelarea la căi alternative de 

rezolvare a litigiilor, în scopul degrevării instanţelor de judecată; 

2.4. Adaptarea sistemului de indicatori la cerinţele actuale şi ţinând cont de deciziile luate la 

nivel european în acest domeniu; 

2.5. Alinierea instituţiei la cerinţele noilor tehnologii ale informaţiei şi telecomunicaţiilor, prin 

dezvoltarea sistemului intranet pentru distribuirea informaţiei şi implementarea activităţilor 

de supraveghere, incluzând soft-ul integrat la nivel central şi al structurilor teritoriale şi 

echipamentele de tehnică de calcul aferente; 

2.6.  Imbunătăţirea cooperării cu autorităţile competente din statele membre ale Uniunii 

Europene, inclusiv prin gestionarea instrumentelor IT (baze de date, sisteme de informare 

şi comunicare etc.), precum şi organizarea de seminarii, conferinţe, ateliere şi reuniuni cu 

părţile interesate şi cu experţi privind aplicarea legislaţiei, schimbul de specialişti  în 

domeniu; 

2.7. Acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru 

operatorii economici, inclusiv în cazul noilor norme europene specifice; 
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2.8. Intărirea competenţelor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi 

pregatirea continuă a specialiştilor proprii, inclusiv ca urmare a apariţiei unor reglementări 

comunitare în domeniu.  

 

Obiectivul 3 - Dezvoltarea cooperării cu organismele Uniunii Europene, cu statele 

membre, precum şi cu societatea civilă,  prin implicarea acesteia în procesul de consultare şi 

reprezentare a intereselor consumatorilor, contribuind astfel la creşterea încrederii 

consumatorilor în produsele şi serviciile furnizate pe piaţă. 

 

3.1 Cooperarea cu organismele Uniunii Europene, precum şi cu statele membre, inclusiv prin 

asigurarea schimbului de informaţii, aplicarea de măsuri şi participarea la acţiuni comune; 

3.2  Creşterea rolului societăţii civile în procesul de consultare, în special în faza de elaborare 

a actelor normative; 

3.3  Intărirea reprezentării organizaţiilor neguvernamentale de consumatori, în special prin 

participarea în organisme consultative, în scopul susţinerii intereselor specifice; 

3.4  Colaborarea cu organizaţiile profesionale, patronale, operatori economici în scopul 

promovării iniţiativelor de autoreglementare sau coreglementare (coduri de bună practică 

ş.a.); 

3.5  Participarea, alături de organizaţii profesionale, patronale, operatori economici, la 

seminarii, mese rotunde, grupuri de lucru, în care se dezbat teme de interes şi în care 

trebuie reprezentate interesele consumatorilor; 

3.6  Organizarea, împreună cu asociaţii neguvernamentale de consumatori, şi, după caz, cu 

organizaţii profesionale, patronale sau operatori economici, a unor seminarii pentru mai 

buna cunoaştere şi înţelegere a legislaţiei de protecţia consumatorilor;  

  

Obiectivul 4 - Dezvoltarea instrumentelor necesare pentru realizarea protecţiei 

consumatorilor împotriva riscurilor care pot să le afecteze viaţa, sănătatea, securitatea, 

precum şi interesele economice şi stimularea capacităţii de autoprotecţie individuală şi 

asociativă a consumatorilor în completarea protecţiei directe oferite de instituţiile statului 

 

4.1  Monitorizarea produselor şi serviciilor care pot prezenta risc pentru viaţa, sănătatea sau 

securitatea consumatorilor şi luarea măsurilor care se impun, inclusiv prin utilizarea 

sistemului RAPEX de schimb rapid de informaţii privind produsele nealimentare 
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periculoase existent la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, pentru care 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este desemnată punct naţional de 

contact; 

4.2  Participarea la schimbul de informaţii, acţiuni comune de control şi alte acţiuni iniţiate de 

Comisia Europeană pentru statele membre ale Uniunii Europene şi stabilirea măsurilor ce 

se impun ca urmare a rezultatelor acestora, inclusiv în baza prevederilor Regulamentului 

(CE) 2006/2004 privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului, pentru care 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este desemnată birou unic de 

legătură; 

4.3  Stimularea capacităţii de autoprotecţie individuală şi asociativă a consumatorilor, atât prin 

desfăşurarea de acţiuni de informare şi educare a acestora, cât şi prin creşterea rolului 

organizaţiilor neguvernamentale în rezolvarea problemelor consumatorilor;  

4.4  Îmbunătăţirea mecanismelor de rezolvare, pe cale rapidă şi necostisitoare, la nivel 

prejudecătoresc a litigiilor dintre consumatori şi operatorii economici, în scopul asigurării 

unei despăgubiri eficiente a consumatorilor prejudiciaţi -mediere, arbitraj, soluţionarea 

alternativă a litigiilor(SAL), soluţionarea online a litigiilor(SOL) etc. 

 

Prin realizarea acestor obiective: 

1. Se va putea da mai multă putere consumatorilor responsabilizaţi, care, fiind mai bine 

informaţi si educaţi, vor putea face o alegere în deplină cunoştinţă de cauză;  

2. Va putea creşte gradul de satisfacţie a consumatorilor beneficiari de produse şi servicii, 

cu privire la securitatea, conformitatea şi diversitatea acestora; 

3. Se va putea realiza o protecţie  mai eficientă a consumatorilor împotriva riscurilor şi a 

pericolelor ce nu pot fi prevenite  de aceştia în calitate de persoane fizice; 

4. Va creşte rolul societăţii civile prin implicarea acesteia, atât în procesul decizional, cât şi 

în activitatea de prevenire şi identificare a problemelor de protecţia consumatorilor. 

 

 

 


