
15 martie – Ziua mondiala a Drepturilor Consumatorilor 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor marcheaza Ziua Mondiala a 

Drepturilor Consumatorilor printr-o serie de evenimente menite sa readuca in atentia publica 

importanta cunoaşterii drepturilor de consumator.  

Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor a fost inspirata de președintele John F. 

Kennedy, care a trimis un mesaj special Congresului SUA la 15 martie 1962, in care a abordat in 

mod oficial problema drepturilor consumatorilor. A fost primul lider mondial care a tratat acest 

subiect. Ziua consumatorilor a fost sarbatorita pentru prima data in 1983 si inca de atunci, data de 

15 martie reprezinta un simbol pentru solidaritate globala si mobilizarea unor actiuni pe teme cu 

impact important. 

Organizatia Internationala a Uniunilor de Consumatori - Consumers International - 

propune an de an o tema pentru ziua consumatorului. Tema aleasa reflecta subiectul de maxim 

interes al perioadei pentru consumatorii din intreaga lume. Anul acesta, conform calendarului 

realizat de Consumers International, tema zilei este “Crearea unei piete online echitabile si 

sigure”.  

Pornind de la tema zilei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin 

structurile sale teritoriale, organizeaza numeroase evenimente precum conferinte, simpozioane, 

actiuni de informare in unitati de invatamant, piete, mari magazine si galerii comerciale, cu scopul 

de a crește gradul de conștientizare a drepturilor de care beneficiaza consumatorii și de a ii 

stimula sa actioneze in acord cu aceste drepturi, pentru a fi informati corect și transparent.  

  “Comertul electronic ofera consumatorilor beneficii noi precum confort 

si acces facil la o varietate de bunuri și servicii oferite de o gama larga 

de comercianti, cu optiuni de plata diverse. Ușurinta și rapiditatea 

achizitionarii oricând, oriunde și, in special, la nivel transfrontalier, devin 

din ce in ce mai familiare consumatorilor romani. Piata unica europeana 

asigura acces egal la produse și servicii, dar si tratament discriminatoriu 

pentru consumatori. Obiectivul – vector spre care tinde intreaga 

activitate in domeniu este realizarea unui inalt grad de protectie a consumatorilor, atat la nivelul 

Uniunii Europene, cat si la nivel national.” a declarat Presedintele ANPC, Bogdan Pandelica. 

 

Comisariatele pentru Protectia Consumatorilor din cele 42 de judete vor organiza 

conferinte si vor transmite mass-mediei locale un comunicat de presa privind semnificatia zilei de 

15 martie, rezultatele actiunilor de control, precum şi informatii despre drepturile consumatorilor 

la achizitionarea de servicii şi produse online.  

 Actiunile derulate de structurile teritoriale ale ANPC vor continua si in zilele urmatoare. In 

cadrul evenimentelor prin care se marcheaza la nivel national Ziua Mondiala a Drepturilor 

Consumatorilor, Autoriatatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in colaborare cu 

Inspectorale Scolare, desfasoara in peroada urmatoare concursul scolar pe teme de protectia 

Consumatorilor, aflat  la a –XVIII-a  editie, ”Alege !Este dreptul tau”.  



  

 

Activitati de informare si consiliere desfasurate de comisarii ANPC la nivel national:  

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti - Ilfov 

• CJPC Bucuresti desfasoara actiuni de informare si consiliere a consumatorilor in spatiale 

comerciale din municipiul Bucuresti (Baneasa Shopping City, Afi Cotroceni, Sun Paza) 

• CJPC Ilfov desfasoara actiuni de informare si consiliere a consumatorilor in Galeriile 

comerciale ale Complexului comercial Carrefour Militari – Chiajna si la Aeroportul 

International Henri Coanda – Otopeni 

• CJPC Bucuresti desfasoara actiuni de informare si consiliere a consumatorilor la Academia 

de Studii Economice din Bucuresti si la colegiile Virgil Madgearu, A.D. Xenopol, Ion Neculce,  

Ion Creanga. Vor fi prezentate reglemantarile legale in domeniul comertului online si vor fi 

distribuite baloane si tricouri, precum si pliante sub forma de flyere. 

 

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Nord - Est (Iasi) 

• C.J.P.C. Bacau organizeaza actiuni de informare și consiliere in domeniul protectiei 
consumatorilor la nivelul unitatilor de invatamânt. 

• C.J.P.C. Botoșani desfasoara, incepand cu ora 12:00, actiuni de informare şi consiliere a 

consumatorilor in marile complexe comerciale din municipiul Botoşani. 

• C.J.P.C. Iași desfasoara actiuni de informare si consiliere in domeniul protectiei 

consumatorilor, la nivel local, in  unitatile de invatamant 

• C.J.P.C. Neamt organizeaza, incepând cu orele 12.00, actiuni de 

informare/consiliere/preluare informatii sau petitii din partea consumatorilor in incinta 

unor spatii comerciale din Piatra Neamt, Roman şi Tg. Neamt  

• C.J.P.C. Suceava organizeaza actiuni de informare si consiliere in domeniul protectiei 

consumatorilor in spatii comerciale si unitati de invatamant din judet 

• C.J.P.C. Vaslui organizeaza actiuni de consiliere a elevilor la şcoli generale și licee din 

municipiile Vaslui şi Bârlad și din orașele Huși, Negrești și Murgeni si consiliere a 

consumatorilor in centre comerciale din Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești și Murgeni; 

• C.J.P.C. Vaslui  defasoara actiuni de informare a consumatorilor asupra drepturilor lor 

fundamentale prin distribuirea de broşuri şi pliante in magazine din judet  

 

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Nord - Vest (Cluj) 

• CJPC Cluj organizeaza o intalnire cu elevii Liceului Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca, 

avand ca tema drepturile si obligatiile consumatorilor in ceea ce priveste comertul online 

• CJPC Bihor desfasoara actiuni de informare a consumatorilor si operatorilor economici prin 

prezenta echipelor formate din comisari ai CJPC Bihor in supermarket-urile din Oradea  

• CJPC Bihor desfasoara actiuni de informare a consumatorilor la Facultatea de Protectia 

Mediului Oradea –specializarile Controlul si expertiza Produselor Alimentare, Tehnologii in 

prelucarea produselor alimentare,  Inginerie Manageriala in Turism si Alimentatie Publica 

• CJPC Salaj desfasoara actiuni de consiliere a consumatorilor in incinta Mall Plaza, Kaufland, 

pietele agroalimentare din Zalau si actiuni de informare in scolile din judet 

• CJPC Salaj  transmite un “Mesaj catre consumatorii din SALAJ” cu ocazia Zilei mondiale a 

consumatorilor prin comunicate de presa la cele 6 ziare locale salajene 



• CJPC Satu Mare desfasoara actiuni de informare si  promovare a drepturilor  si obligatiilor 

consumatorilor  in cadrul centrelor comerciale din Satu Mare ,  clientii  fiind astfel consiliati 

despre achizitionarea  online a  produselor care corespund cel mai bine intereselor lor   

economice si despre reglementarile legale minime de care trebuie sa tina seama, de 

conditiile afisate pe  site-urilor comerciantilor   

• comisarii CJPC Maramureş participa la realizarea proiectului de parteneriat educational 

”Sanatatea inainte de toate” – editia a V-a - care se desfasoara in cadrul mai multor unitati 

de invatamant din Baia Mare, avand ca tema in acest an ”Consumatorul informat – 

cetateanul castigat”. Se vor desfasura activitati de informare si educare a elevilor privind 

drepturile pe care le au in calitate de consumatori. 

• CJPC Bistrita Nasaud desfasoara actiuni de  informare si consiliere a consumatorilor in 4 

supermarket-uri; 

 

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Sud – Vest Oltenia  (Craiova)  

• CJPC GORJ va desfasura actiuni de informare si consiliere in zonele cu cel mai mare flux de 

consumatori din Targ-Jiu : Shopping City Mall si Piata Centrala , ocazie cu care vor fi 

distribuite brosuri cu informatii utile consumatorilor. 

• CJPC OLT desfasoara, in cepand cu ora 09:00, actiuni de informare şi consiliere in domeniul 

protectiei consumatorilor in unitati de invatamânt din municipiul Slatina (Colegiul National 

Ion Minulescu, Şcoala Gimnaziala Nr. 5 şi Şcoala Gimnaziala Constantin Brâncoveanu), iar 

incepând cu orele 11.00 in marile centre comerciale din Slatina (S.C. Columbus Operational 

SRL, S.C. Kaufland România S.C.S.,  S.C. Rewe (România) SRL și S.C. Profi Rom Food SRL) 

• CJPC VALCEA organizeaza, la ora 10.00, o intalnire a Consiliului Consultativ pentru 

Protectia Consumatorilor Valcea la sediul Institutiei Prefectului Valcea 

• CJPC VALCEA desfasoara, incepand cu ora 11:00, actiuni de informare si consiliere in 

domeniul protectiei consumatorilor prin impartirea unor pliante in centre comerciale  si 

unitati de invatamant din judetul Valcea 

• CJPC DOLJ desfasoara, incepand cu ora 11.00, actiuni de informare si de consiliere in 

domeniul protectiei consumatorilor in incinta Liceului  Tehnologic “Gh.Bibescu” din 

Municipiul Craiova , precum si actiuni de informare a consumatorilor in domeniul 

comertului online, in centrele comerciale situate pe raza municipiul Craiova : SC 

KAUFLAND SRL, SC AUCHAN  SRL, SC COLUMBUS INTERNATIONAL SRL, SC REWE ROMANIA 

SRL, SC LIDL ROMANIA SRL  

• CJPC MEHEDINTI organizeaza, incepand cu ora 10:00 actiuni de informare și consiliere in 

domeniul protectiei consumatorilor  in unitatile de invatamant şi in magazine  

 

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Vest  (Timis)  

• comisarii CJPC Timis, CJPC Arad, CJPC Caras-Severin si CJPC Hunedoara defasoara actiuni 

de informare si consiliere in domeniul protectiei consumatorilor și distribuie materiale 

informative in spatiile comerciale reprezentative și unitati de invatamânt din judet 

 

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Sud – Muntenia (Ploiesti)  

• CJPC PRAHOVA  desfasoara actiuni de informare si  dialog cu elevii din  diferite scoli din 

judet 



• CJPC IALOMITA desfasoara activitati de informare/consiliere in unitatile scolare din 

localitatile Slobozia, Fetesti si Urziceni.  

• CJPC DAMBOVITA organizeaza, incepand cu ora 12, actiuni de informare si consiliere in 

domeniul protectiei consumatorilor in spatii comerciale din Municipiul Targoviste 

• CJPC GIURGIU desfasoara actiuni de informare a consumatorilor in centrele comerciale din 

Mun. Giurgiu si in Piata Centrala, ocazie cu care vor fi distribuite materiale informative  

• CJPC CALARASI organizeaza sesiuni de informare si consiliere a consumatorilor si vor fi 

distribuite pliante cu  drepturile consumatorilor in supermarketurile din municipiile 

Calarasi si Oltenita.  

 

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Centru (Brasov) 

• CJPC Alba organizeaza actiuni de consiliere a consumatorilor si operatorilor economici 

despre drepturile si obligatiile lor si actiuni de promovarea a activitatii CJPC Alba 

• Comisarii CJPC Brasov vor distribui in centrele comerciale din judet materiale informative, 

pliante cu sfaturi si conspecte din legislatia protectiei Consumatorilor 

• CJPC Brasov desfasoara actiuni de informare si consiliere in domeniul protectiei 

consumatorilor in unitati de invatamant 

• CJPC Covasna realizeaza actiuni de informare si consiliere in spatii comerciale prin 

distribuirea unor pliante informative 

• CJPC Harghita, in colaborare cu elevi din scoli si licee, desfasoara, incepand cu ora 09:00, 

actiuni de informare a consumatorilor, prin distribuirea de pliante in zone intens circulate, 

magazine si supermarketuri 

• comisarii CJPC Harghita participa la orele optionale organizate in scoli, in scopul informarii 

elevilor asupra legislatiei de protectie a consumatorilor 

• CJPC Mures desfasoara actiuni de informare si consiliere in domeniul protectiei 

consumatorilor in unitati de invatamant 

• CJPC Sibiu desfasoara actiuni de informare si consiliere in domeniul protectiei 

consumatorilor in marile magazine din judet si actiuni de preluare a reclamatiilor de catre 

comisari de consumatorii aflati in marile magazine 

 

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Sud – Est (Galati)  

• CJPC Constanta organizeaza un simpozion si saptamana Drepturilor Consumatorilor in mai 

multe puncte de interes economic din judet 

• comisarii CJPC Constanta desfasoara actiuni de informare si sustin prezentari pe teme de 

protectia consumatorilor in unitati de invatamant superior, liceal si gimnazial; organizeaza 

intalniri cu consumatorii in centre comerciale si marile magazine 

• CJPC Buzau desfasoara actiuni de informare si consiliere in domeniul protectiei 

consumatorilor cu distribuire de materiale informative in 3 licee si in marile magazine din 

judet (Kaufland, Carrefour, Penny, Lidl, Praktiker, Dedeman) 

• CJPC Tulcea desfasoara actiuni de informare si consiliere in pietele agroalimentare si in 

supermarketuri 

• CJPC Tulcea  organizeaza, pe tema zilei, o dezabatere cu elevii si cadrele didactice din 

cadrul Colegului “Brad Segal” 

• CJPC Braila organizeaza dezbateri pe teme de protectia consumatorilor cu elevii de la 

Colegiul Economic “Ion Ghica” Braila si Colegiul Tehnic “Constantin Nenitescu” 



• CJPC Galati desfasoara actiuni de informare in domeniul protectiei Consumatorilor in cinci 

unitati de invatamant 

• comisarii CJPC Vrancea vor sustine prezentari in cadrul liceelor din judet. In centrul 

municipiului Focsani se afiseaza un banner cu 15 martie – Ziua Mondiala a Drepturilor 

Consumatorilor, iar pe un panou electronic publicitar vor fi derulate informatii privind 

semnificatia zilei, precum si informatii privind drepturile consumatorilor.  

 


