
 
 

REFERAT DE NECESITATE ȘI OPORTUNITATE 

            Având în vedere prevederile: 
- art.5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.12 și art.13 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 
Romania, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
În conformitate cu atribuţiile ce îi revin în domeniul metalelor preţioase, în 

cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor – Direcţia Metale 
Preţioase Pietre Preţioase şi Proces Kimberley a propus spre aprobare, conform 
Referatului 312/14.03.2018, ordinul privind modelele mărcilor de responsabilitate 
ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către de 
către operatorii economici care pun pe piaţa naţională produsul respectiv.    

Marca de responsabilitate este marca stabilită şi înregistrată la Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care se aplică pe obiectele din metale 
preţioase de către operatorii economici care pun pe piaţa naţională produsul 
respectiv şi prin care aceştia îşi asumă responsabilitatea în legătură cu eventualele 
vicii ascunse ale obiectului din metal preţios. 

           Pe teritoriul României pot fi puse pe piaţă doar obiectele din metale 
preţioase care au aplicate marca de titlu, marca de responsabilitate şi marca de stat. 

Ordinul a fost postat deja pe site-ul ANPC,   în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

 
Conform Directivei (UE) nr. 2015/1535, transpusă în legislaţia naţională 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi 
realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor 
tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale 
între România şi statele membre ale Uniunii Europene, proiectele de acte 
normative adresabile și operatorilor economici din alt stat membru al Uniunii 
Europene, din Spaţiul Economic European și Turcia, trebuie să parcurgă procedura 
de notificare.  

Pentru a clarifica adresabilitatea ordinului privind modelele mărcilor de 
responsabilitate ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale 
preţioase, respectiv operatorii economici naționali care pun pe piaţă obiectele 
din metale prețioase, au fost efectuate următoarele modificări ale formei inițiale: 

- în titlul ordinului a fost adăugată sintagma “pentru operatorii economici 
naționali » 



- a fost  modificat art. 1, în sensul clarificării adresabilității acestui ordin. 

 
 

 
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

 
 

Ordin 
privind procedura de stabilire şi înregistrare a mărcilor de responsabilitate  la 

Autoritatea Națională pentru Protectia Consumatorilor, pentru operatorii 
economici naționali 

   
    Având în vedere prevederile: 

- art.5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- art.13 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind 
regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în Romania, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Referatul nr. 414/14.03.2018 al Direcției Metale Prețioase, Pietre Prețioase și 
Proces Kimberley 

 
președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:   
 
   Art. 1. – Prezentul ordin se aplică operatorilor economici naționali, autorizați să desfășoare 
operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, care pun pe piaţă obiecte din metale prețioase.   
   Art. 2. - (1) Conținutul mărcii de responsabilitate, poate fi: 
a). format dintr-un cod alfanumeric, în care literele reprezintă simbolul județului, respectiv al 
municipiului București, unde operatorul economic autorizat își are sediul, iar cifrele reprezintă 
numărul de ordine al mărcii, stabilit de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, 
sau 
b). format dintr-o combinație de litere care să reprezinte inițialele numelui/denumirii operatorului 
economic;  
   (2) Conținutul mărcii de responsabilitate se înscrie: într-o elipsă sau într-un dreptunghi, 
conform solicitării operatorului economic;   
Art. 3. - Modelele mărcilor de responsabilitate utilizate de către producatorii sau importatorii de 
obiecte din metale prețioase sunt prevazute în Anexa nr. 1.   
   Art. 4. - Pentru stabilirea conținutului mărcilor de responsabilitate, operatorii economici 
autorizați vor completa și vor transmite la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 
o cerere, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 2.   
   Art. 5. - În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor va comunica operatorului economic autorizat conținutul mărcii, 
împreuna cu schița acestora, eliberând în acest sens o adeverință, al cărei model este prevăzut în 
Anexa nr. 3. 
   Art. 6. - (1) Înainte de aplicarea mărcilor de responsabilitate, operatorii economici  autorizați 
trebuie să înregistreze aceste mărci la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.   
  (2) Înregistrarea se realizează prin amprentarea, fotografierea, înscrierea mărcilor de 
responsabilitate în registrul de evidență a acestora și eliberarea unui certificat de înregistrare, al 



cărui model este prevăzut în Anexa nr. 4, certificat ce cuprinde și informații legate de 
desfigurarea mărcilor de responsabilitate.      
(3) Pentru fiecare marcă de responsabilitate personalizată, înregistrata la Autoritatea Națională 
pentru Protecția Consumatorilor, se percepe un tarif, care se poate achita cu ordin de plată sau 
mandat poștal în contul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 
RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a 
Municipiului București, cod unic de înregistrare nr. 4266502.   
 (4) În vederea înregistrării mărcilor de responsabilitate, operatorii economici autorizați vor 
prezenta la Autoritatea Națională pentru Protectia Consumatorilor :  
   a) adeverința eliberată de Autoritatea Națională pentru Protectia Consumatorilor, prin 
care s-a stabilit conținutul mărcilor de responsabilitate;   
   b) cererea de înregistrare, al carei model este prevăzut în Anexa nr. 5, cuprinde și 
solicitarea de desfigurare a mărcii de responsabilitate în situațiile prevăzute în prezentul 
ordin;   
   c) poansoanele gravate cu mărcile de responsabilitate; 
   d) dovada achitării tarifului de înregistrare. 
(5) În situația în care operatorul economic dorește să-și aplice marca de responsabilitate 
cu ajutorul unui dispozitiv LASER, procedura de înregistrare a mărcii de responsabilitate 
rămâne neschimbată. Operatorul va fi obligat să prezinte și să predea Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor o plăcuță din metal comun pe care apare 
gravată marca de responsabilitate.  
   Art. 7. – (1) Poansoanele cu marca de responsabilitate nu sunt transmisibile.   
   (2) Poansoanele cu mărci de responsabilitate uzate sau scoase din uz se vor preda 
Autoritatii Naționale pentru Protectia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor.   
   (3) În cazul încetării sau suspendării sub orice formă a activității operatorului economic, 
precum și în cazul schimbării obiectului de activitate, poansoanele cu mărci de responsabilitate 
vor fi aduse  Autoritatii Naționale pentru Protectia Consumatorilor în vederea desfigurării 
mărcilor sau, după caz, în vederea păstrării acestora pe toată perioada suspendării, în termen de 
15 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea în activitatea sau obiectul de 
activitate al persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate. 
   (4) În cazul pierderii poansonului cu marca de responsabilitate sau a certificatului de 
înregistrare a acestuia, operatorul economic va da o declarație pe propria răspundere în acest 
sens, care va fi depusă și înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.   
   (5) În situațiile în care se solicită desfigurarea mărcilor de responsabilitate, se va completa 
cererea prevăzută la Anexa nr. 5.  
   (6) Operatorii economici autorizați vor îndeplini procedura de înregistrare a mărcilor de 
responsabilitate prevăzută la art. 6 ori de câte ori confecționeaza noi poansoane cu marca de 
responsabilitate stabilită de Autoritatea Națională pentru Protectia Consumatorilor.   
   Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 9. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritatii 
Naționale pentru Protectia Consumatorilor nr. 214/2011 privind stabilirea si inregistrarea 
mărcilor de garantie proprie pentru bijuterii si obiecte din metale prețioase si aliaje ale acestora, 
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.  din 2011, se abrogă.   
   Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   
      
 


