
REFERAT 

Directia Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană din 
cadrul A.N.P.C., vă supune atenției propunerea de emitere a unui ordin cu caracter 
normativ privind obligaţia operatorilor economici de a asigura informarea corectă, 
completă și precisă a consumatorilor cu privire la riscurile aferente folosirii 
tacâmurilor de unică folosință. 

Prin proiectul de act normativ se asigură atât o mai bună informare a 
consumatorilor cu privire la  modul de utilizare a tacâmurilor de unică folosință, 
precum și asupra faptului că aceste produse nu le afectează viața sau sănătatea dacă 
sunt folosite în condiții de siguranță.  

Astfel, este important de afișat, atât la locul de comercializare cât și pe 
ambalaj, asupra riscurilor ce pot să apară în cazul folosirii acestor tacâmuri, afișarea 
și explicarea legendei simbolurilor aplicate pe tacâmurile de unică folosință, 
temperatura la care pot fi folosite în condiții de siguranță. 

De asemenea, este important a se afișa o avertizare cu privire la folosirea 
acestora de către minori numai în prezența unui adult, astfel reducându-se riscul 
producerii unor accidentări în cazul în care aceste produse, casante fiind, pot produce 
leziuni.  

Propunerea de emitere a actului normativ are ca bază și acţiunile de control 
desfăşurate de către personalul A.N.P.C, în cadrul cărora au fost constatate nereguli. 
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. 

De asemenea, Autoritatea a notificat și în sistemul de alertă rapidă pentru 
produse nealimentare care prezintă risc pentru sănătatea/viața consumatorilor, 
sistem care funcționează la nivelul Uniunii Europene (RAPEX), faptul că au fost 
identificate pe piața națională produse din această categorie care au prezentat un 
risc serios pentru consumatori. 

Având în vedere atribuțiile A.N.P.C., de supraveghere și control, de informare 
corectă a consumatorilor și protejarea acestora astfel încât să nu le fie afectate viața, 
sănătate sau siguranța, considerăm că este oportună promovarea acestui act 
normativ. 
  

Faţă de cele precizate mai sus, vă rugăm să avizaţi proiectul de act normativ 
anexat. 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 obligaţia operatorilor economici de a asigura informarea corectă, completă și 
precisă a consumatorilor cu privire la riscurile aferente folosirii tacâmurilor de unică 

folosință 
 
    Având în vedere prevederile: 

- art.1, art.8, art.9 și art.18 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind 
protecţia consumatorilor,   republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârii de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările 
ulterioare 
   Referatul nr.16368/21.11.2019 întocmit de Direcţia Generală Control și 
Supraveghere Piață și Armonizare Europeană. 
 
    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul 
ordin:  
 
    Art. 1. (1) Prezentul ordin stabileşte condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească operatorii economici pentru informarea corectă, completă și precisă a 
consumatorilor cu privire la tacâmurile de unică folosință. 

(2) Prezentul ordin se aplică tacâmurilor de unică folosință, destinate 
consumatorilor sau care, în condiţii previzibile, pot fi utilizate de consumatori şi care 
sunt furnizate sau puse la dispoziţie cu titlu oneros sau gratuit, în cadrul unei 
activităţi comerciale, inclusiv în cadrul unei prestări de servicii.  

  
Art. 2. (1) Operatorii economici sunt obligați să asigure consumatorilor 

informaţii utile care le permit acestora să evalueze riscurile aferente tacâmurilor de 
unică folosință.  

(2) Operatorii economici oferă, prin afișarea la locul de comercializare și pe 
ambalaj, cel puțin următoarele informații: 

a) legenda simbolurilor;  
b riscul deteriorării în timpul utilizării; 
c) faptul că produsele se pot utiliza de către minori sub atenta supraveghere a 

unui adult. 
 
Art. 3. Informarea prevăzută la art.2 alin.(2) se realizează în mod clar, uşor 

de înţeles, lizibil, în limba română, fără a exclude prezentarea şi în alte limbi. 
 

    Art. 4. Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 


