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REFERAT 

 
 
 
 
 Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă și Armonizare Europeană din cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor propune proiectul de Ordin privind 
informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de 
comercializare a produselor alimentare congelate pe teritoriul României. . 

Considerăm că, prin proiectul de act normativ se asigură o mai bună informare a 
consumatorilor cu privire la produsele ce le sunt oferite spre consum precum şi o îmbunătăţire 
a procesului de control efectuat de comisarii A.N.P.C. 

Practica de control a A.N.P.C. a reţinut faptul că mulţi operatori economici nu 
informează consumatorii în mod corect, complet și precis asupra produselor oferite, putând 
duce astfel în eroare consumatorii, aceştia neavând cum să sesizeze dacă produsele sunt 
congelate și ulterior decongelate. 

Având în vedere activitatea A.N.P.C., considerăm că este necesar acest act normativ 
pentru protejarea consumatorilor, persoane fizice. 
 Faţă de cele precizate mai sus, vă rugăm să avizaţi proiectul de act normativ anexat şi, 
în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, vă rugăm să dispuneţi inserarea respectivului proiect pe pagina de WEB 
a  A.N.P.C., afişarea la sediul instituţiei şi comunicarea către mass-media a acestei iniţiative. 
 

 
 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 

 

 

 

  Ordin 

privind informarea consumatorilor de către operatorii economici 

care desfăşoară activităţi de comercializare pe teritoriul României a produselor obţinute 

din produse alimentare congelate  

 
 

Având în vedere:  

   - Referatul întocmit de Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizări 

Europene  
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   - art. 1, art. 8 și 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

    În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu 

modificările ulterioare 

 

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin: 

 

Art. 1. Prezentul ordin stabileşte condiţiile de informare a consumatorilor pe care trebuie să le 

îndeplinească operatorii economici care comercializează pe teritoriul României  pâine , 

produse de panificaţie şi produse de patiserie obţinute din produse congelate, cât şi unităţile 

de restauraţie colective care utilizează la prepararea meniurilor produse alimentare congelate. 

 

Art.2. În sensul prezentului ordin, termenul produs alimentar congelat, este produsul: pâine și 

produse de panificație, produse de patiserie, carne/produse de origine animală, legume, fructe.  

 

Art.3. Operatorii economici care comercializează către populație pâine , produse de panificaţie 

şi produse de patiserie obţinute produse congelate, cât şi unităţile de restauraţie colective care 

utilizează la prepararea meniurilor produse alimentare congelate, au obligaţia de a informa 

consumatorii prin afişare la loc vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu 

permită ştergerea şi să nu fie inscripţionate în locuri obscure, să nu fie întrerupte prin 

desene sau imagini, după caz, pe etichetă, ambalaj de vânzare, în meniul oferit, ori 

altele asemenea, ce însoţesc produsul, cu mențiunea “produs/din produs decongelat”.  

 
Art. 4. În cazul constatării nerespectării condiţiilor igienico sanitare la transport, manipulare, 

depozitare, comercializare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, informează 

instituţiile responsabile cu atribuţii în domeniu. 

 

Art. 5. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor efectuează, lunar şi/sau ori de 

câte ori se impune controale pe piaţă. 

 
Art. 6. Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I.  

 


