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                            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.8 alin. (9) 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 propune spre aprobare ordinul privind 
procedura de notificare, modelul formularului de notificare şi modelul documentului emis de Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor în urma notificării în vederea efectuării de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul 
României de către operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia, 
înregistrați la autoritatea competentă din statul de stabilire.   
Nu se supun autorizării pentru efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase de către Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European 
şi Turcia care sunt înregistraţi la autoritatea competentă.   
Aceștia, sunt obligaţi ca, înaintea începerii efectuării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul României, 
inclusiv în cazul contractelor la distanţă şi al contractelor în afara spaţiilor comerciale, să notifice acest fapt Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, conform prevederilor art.8 alin. (8) ale OUG 10/2018.   
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă rugam să fi ți de 
acord să fie postat pe site-ul ANPC, în forma actuală. 
Precizăm faptul că acest ordin a fost Notificat catre Comisia Europeana si poate fi promovat, conform prevederilor legale. 
 
AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR 
 
 

Ordin  
privind procedura de notificare, modelul formularului de notificare şi modelul documentului emis 
de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în urma notificării, precum și aspecte 
privind marca de responsabilitate, în cazul operatorilor  economici din statele membre ale Uniunii 
Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia 
 
Având în vedere prevederile:  
 -  Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii   Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 8 alin. (9) 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 Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley 
 

 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin 
 



Art. 1. – Prezentul ordin se aplică operatorilor  economici din statele membre ale Uniunii 
Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia. 
 
Art. 2. -  Nu se supun autorizării pentru efectuarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre 
preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor operatorii economici din 
statele membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia care sunt 
înregistraţi la autoritatea competentă.   
 
Art. 3. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 2 sunt obligaţi ca, înaintea începerii efectuării de 
operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul României, inclusiv în cazul 
contractelor la distanţă şi al contractelor în afara spaţiilor comerciale, să informeze, prin 
notificare, în legătură cu acest fapt, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.   
 
Art. 4. – (1) Notificarea, transmisă în scris, prin poștă sau în format electronic, va cuprinde 
următoarele informații: 
- denumirea operatorului economic  
- adresa din statul de stabilire 
- autoritatea competentă din statul de stabilire, unde este înregistrat 
- adresa punctului/punctelor de lucru din România, dacă este cazul.  
(2) Modelul formularului de notificare se găsește în Anexa I. 
 
Art. 5. – (1) În termen de 30 de zile de la data înregistrării notificării, Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor va răspunde în scris operatorului economic. 
(2) Modelul documentului emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în urma 
notificării se găsește în Anexa II. 
(3) Începând cu data notificării efectuate conform prezentului Ordin, operatorii economici pot 
efectua operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, în baza confirmării de primire 
transmise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 
 
Art.6 – (1). În situația în care, în statele membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic 
European şi Turcia nu există o autoritatea competentă unde operatorii economici să fie 
înregistrați, aceștia vor solicita la ANPC autorizarea desfășurării de operațiuni cu metale 
prețioase și marca de responsabilitate. 
(2) Modelul solicitării mărcii de responsabilitate se găsește în Anexa III, iar modelul mărcii de 
responsabilitate în Anexa IV.  
 
Art. 7. -  În cazul încetării, sau suspendării temporare din proprie voință, a desfășurării de 
operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României, operatorul economic va 
trebui să informeze în scris Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 
 
 Art. 8. -  Anexele I - IV fac parte integrantă din prezentul ordin. 
 
 Art. 9 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
 
 
     Prezentul act a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevăzută de Directiva 
(UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la 
procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind 
serviciile societății informaționale, transpusă în legislația română 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, precum şi 
Comisia Europeană, cu modificările ulterioare. 
 



ANEXA nr. I 

 

 

NOTIFICARE 

 

 

Subscrisa ............................................................................................................................... 

cu sediul în ............................................................................................................................ 

înregistrată la autoritatea competentă ............................................................................ din 
....................................................... , sub numărul ....................../.........................................,  

având marca de responsabilitate ......................................., reprezentată 
prin........................................................................................................................................, 

notific Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la începerea 
desfășurării de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României, la 
următoarea adresă: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Semnătura reprezentant  
operator economic 
 

 

Data 

 



 

                                                                                                            
 

ANEXA nr. II 
 
 

 
 
 
 
 
 

A D E V E R I N Ţ Ă 
 
            Se adevereşte că ....................................................................................., cu sediul în 
....................................................................................................................................................... 
a notificat Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în temeiul art. 8 alin. (8) din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, 
cu privire la începerea efectuării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe 
teritoriul României.    

Notificarea a fost înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor 
la nr. ......... din data de ................... 

Conform notificării depuse operatorul economic este înregistrat la autoritatea 
competentă ......................................................................................................................... din 
....................................................................................................................................................... 
sub numărul ......................./............................. 
Marca de responsabilitate ......................................... a fost înregistrată la autoritatea 
competentă ....................................................................................................................................  
            Potrivit art. 8 alin. (7) și alin. (8)  .................................................................................. 
va desfășura operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României. 

 
 

 
DIRECTOR, 

 
 
 

 
 



                                                                                                      ANEXA  nr. 3 
 
 

CERERE 
 

pentru stabilirea con ţinutului m ărcii de responsabilitate 
 
 
 

 

SC ......................................................................................................................... 

REPREZENTANT LEGAL  ........................................................................................... 

 

SEDIU SOCIAL/DOMICILIU  ....................................................................................... 

TELEFON .............................. FAX .................................. E-MAIL  ............................. 

 

AUTORIZAŢIE ANPC NR. ............................ DIN DATA  ......................................... 

Solicit atribuirea m ărcii de responsabilitate conform: 

      -    pct. 1  cu urm ătorul con ținut   .....................  

           încadrat in:                                 elips ă              dreptunghi 

                                                                          �                             �   

- pct. 2  cu urm ătorul con ținut   .....................  

încadrat în:                                elips ă               dreptunghi 

                                                             �                              � 

 
Cunoscând dispozi țiile art. 292 Cod penal cu privire la falsul în dec lara ţii, declar pe 
proprie r ăspundere c ă cele de mai sus corespund adev ărului. 
 
........................................................................ în calitate de ................................ 
(numele şi prenumele persoanei care prezintă cererea) 
 
 
LEGITIMAT CU BI/CI SERIA  ..................... NUMĂR ........................................... 

 

 

SEMNĂTURA ................................... DATA  ....................................................... 

 

 

ŞTAMPILA  

 
 

. 



B000 

AB  GL 

  B000  

AB GL 

 

                                                                                                                      ANEXA nr. 4 

 

MODELUL 

 

mărcilor de responsabilitate utilizate, în cazul operatorilor economici din statele 
membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia în care nu 
există o autoritate competent unde aceștia să fie înregistrați 

 

 

1. cu titlu exemplificativ: 
 

 sau 

 

 

2. cu titlu exemplificativ: 
 
 

  sau 

  

 

 


