
 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Strategiei Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în 
perioada 2020-2024   

 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei 
actuale  

 

      Având în vedere Programul de Guvernare 2020-2024, 
Capitolul VII – Protecția Consumatorilor precum și prevederile art. 
3 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, 
Autoritatea participă, împreună cu alte organe ale administraţiei 
publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi 
cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la 
elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, 
asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea 
Europeană. 
La acest moment Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor nu are implementată o strategie, sens în care, se 
impune elaborarea unei strategii pentru perioada 2020-2024. 
 

2. Schimbări preconizate  

 

Politica de protecţie a consumatorilor pentru perioada 2020-2024 
se fundamentează pe următoarele obiective generale pentru 
promovarea intereselor consumatorilor pe piaţă:   
 1. transpunerea și aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei 
consumatorilor;   
  2. întărirea activităţilor de informare, consiliere şi educare a 
consumatorilor și a operatorilor economici; 
  3. consolidarea rolului consumatorilor și îmbunătățirea 
protecției conferite acestora 
    Strategia, urmăreşte realizarea unei protecţii a consumatorilor 
în România asemănătoare cu cea existentă în statele membre ale 
Uniunii Europene, incluzând securitatea, interesele economice, 
informarea şi educarea consumatorilor, precum şi promovarea 
organizaţiilor de consumatori pentru dezvoltarea unui rol activ în 
realizarea politicii de protecţie a consumatorilor.   
    În cadrul strategiei pentru perioada 2020-2024, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor are în vedere 
dezvoltarea unei politici de protecţie a consumatorilor sistematice, 
riguroase şi bine organizate de prevenire, unei reacţii rapide prin 
prezenţa reprezentanţilor săi pe întregul teritoriu al ţării şi unei 
activităţi eficiente, inclusiv de cooperare cu alte organisme 
competente ale statului, la nivel naţional şi local. În plus, întărirea 
parteneriatului cu societatea civilă, în general, şi cu cercurile de 
afaceri, în special, va conduce la o mai bună cunoaştere şi 
înţelegere a problemelor consumatorilor şi implicit la realizarea 



unei mai bune protecţii a acestora.   
Strategia Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 
pentru perioada 2020 - 2024 a fost realizată pentru a răspunde 
cerinţelor consumatorilor din România, fiind în acelaşi timp 
armonizată cu Strategia Comisiei Europene privind politica 
consumatorilor, menită să asigure o viziune de ansamblu asupra 
acțiunilor și mecanismelor necesare a fi proiectate și implementate 
(  COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI 
CONSILIU, Bruxelles, 13.11.2020 COM(2020) 696 final). 
 

3. Alte informații Nu este cazul 

 
Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 
macroeconomic  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.1 Impactul asupra 
mediului 
concurenţial şi 
domeniul 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 
mediului de  afaceri  

Armonizarea la nivel european a prevederilor referitoare la condiţiile de 
comercializare a produselor 

3. Impactul social  Creşterea gradului de prevenire şi combatere a practicilor care dăunează 
vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. 

4. Impactul asupra 
mediului  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informații Nu este cazul 

 
Secţiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 
                                                                                                      - în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru ani Media pe 
cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

     
 
 

 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:      

      



i. cheltuieli de personal     
ii. bunuri şi servicii             
iii. b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 

i. cheltuieli de personal 
ii . bunuri şi servicii 
3. Impact financiar, plus/minus, 
din care: 
a)buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii  
Nu sunt 

 

 
Secţiunea a 5 - a - Efectele proiectului de act normativ  

asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:  

a) acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a 
fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 

 

Nu este cazul 

 

 

2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi 
comunitare. 

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 
Europene. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii. Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării 

 proiectului de act normativ 
 

1.Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul proiectului 
de act normativ 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca obiect  
al activităţi ale acestor autorităţi în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr.  521/2005 privind 
procedura de  consultare a structurilor 
asociative  ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

4. Consultările desfăşurate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in   conformitate 
cu prevederile Hotărârii  Guvernului nr. 
750/2005 privind  constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

5. Informaţii privind necesitatea avizării 
proiectului de act normativ de către 
următoarele instituţii: 
a)Consiliul Legislativ 
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c)Consiliul Economic şi Social 
d)Consiliul Concurenţei 
e)Curtea de Conturi 

Este necesar avizul: 

 

- Consiliului Legislativ 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a - Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ. 

A fost îndeplinită procedura prevăzută de 
dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia 
publică. Proiectul a fost afişat pe site–ul 
Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor.  



2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului    urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum si efectele asupra sănătăţii si 
securităţii cetăţenilor  sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare 
1.Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale 
şi/sau locale, înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente. 

Nu este cazul.   

2.Alte informații Nu este cazul 

 
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind aprobarea 

Strategiei Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în perioada 2020-2024, pe care 
îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 
  

Hotărâre privind aprobarea 
Strategiei Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

pentru perioada 2020 - 2024 
 

 
 

  

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. 3 alin. (1) lit. a) din 
Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare  

 
 

Guvernul României adoptă prezenta Hotărâre: 
 
 

Articol unic -  Se aprobă Strategia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
pentru perioada 2020 - 2024, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
Hotărâre. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXĂ  

 
 
 
 

STRATEGIA 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

pentru perioada 2020 - 2024 
 
 
  

Politica de protecţie a consumatorilor pentru perioada 2020 - 2024 se fundamentează pe 
următoarele obiective generale pentru promovarea intereselor consumatorilor:   
 

1. transpunerea și aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor;   
2. întărirea activităţilor de informare, consiliere şi educare a consumatorilor și a 

operatorilor economici; 
3. consolidarea rolului consumatorilor și îmbunătățirea protecției conferite acestora. 

 
Strategia, prin obiectivele sale, urmăreşte realizarea unei protecţii a consumatorilor în 
România asemănătoare cu cea existentă în statele membre ale Uniunii Europene, incluzând 
informarea şi educarea consumatorilor, aplicarea efectivă a legislației armonizate, siguranța 
produselor, intereselor economice, precum şi promovarea organizaţiilor de consumatori pentru 
dezvoltarea unui rol activ în realizarea politicii de protecţie a consumatorilor.   
În cadrul Strategiei pentru perioada 2020 - 2024, Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor are în vedere dezvoltarea unei politici de protecţie a consumatorilor 
sistematice, riguroase şi bine organizate de prevenire, unei reacţii rapide prin prezenţa 
reprezentanţilor săi pe întregul teritoriul ţării şi a unei activităţi eficiente, inclusiv de cooperare 
cu alte organisme competente ale statului, la nivel local şi naţional. Preluarea celor mai bune 
practici în domeniul supravegherii pieței, întărirea parteneriatului cu societatea civilă, în 
general, şi cu mediul de afaceri, în special, va conduce la o mai bună cunoaştere şi înţelegere 
a problemelor consumatorilor şi implicit la realizarea unei mai bune protecţii a acestora.   
Strategia A.N.P.C. abordează și principalele preocupări cu care se confruntă consumatorii în 
contextul pandemiei COVID-19, prin analizarea și urmărirea pe termen lung a impactului 
pandemiei asupra modelelor de consum și combaterea continuă a practicilor neloiale și a 
fraudelor îndreptate împotriva consumatorilor. 
 
 
 



Obiectivul 1: Transpunerea și aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor 
 
1.1. Continuarea procesului de preluare a legislației Uniunii Europene prin elaborarea, 
promovarea și aplicarea de acte normative şi reglementări privind securitatea produselor şi a 
serviciilor, protecţia intereselor economice ale consumatorilor, practicilor comerciale, relaţiilor 
contractuale. Se au în vedere: 

a) DIRECTIVA 2019/770 privind anumite aspecte referitoare la contractele de  
    furnizare de conținut digital și de servicii digitale; 
b) DIRECTIVA 2019/771 privind anumite aspecte referitoare la contractele de  
    vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a  
    Directivei 2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE; 
c) DIRECTIVA (UE) 2019/2161 de modificare a Directivei 93/13/CEE a  
   Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/ UE ale  
   Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună  
   asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a    
   consumatorilor  și modernizarea acestor norme (Directiva Omnibus); 

d) DIRECTIVA (UE)  2020/1828 a Parlamentului European si a Consiliului din 25 
noiembrie 2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective 
ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE 

 
1.2. Modificarea şi completarea actelor normative care pot constitui bariere în calea liberei 
circulaţii a produselor şi serviciilor;  
1.3. Întărirea cooperării cu celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, 
inclusiv prin elaborarea de acte normative, precum şi dezvoltarea sau, după caz, încheierea 
de protocoale de colaborare; 
1.4. Încheierea de protocoale de colaborare privind supravegherea pieţei şi, după caz, de 
proceduri comune de control;   
1.5. Elaborarea în comun de acte normative sau de modificări şi completări ale legislaţiei 
existente, pentru transpunerea în legislația națională a actelor emise de Uniunea Europeană 
care intră în domeniul de responsabilitate al politicii de protecţie a consumatorilor, incluzând 
informarea, sănătatea şi securitatea acestora. 
 
Obiectivul 2: Întărirea activităţilor de informare, consiliere şi educare a consumatorilor 
și a operatorilor economici 
 
2.1. Întărirea activităților de informare și educare a consumatorilor și a operatorilor economici. 
Se au în vedere:   
2.1.1. Organizarea de campanii naţionale de informare a consumatorilor asupra drepturilor pe 
care aceştia le au;   
2.1.2. Organizarea și participarea la conferințe de presă, emisiuni radio, TV, precum şi 
publicarea de articole în presa națională pe probleme din domeniul protecţiei consumatorilor;   
2.1.3. Derularea de acţiuni tematice (seminarii, reuniuni), în colaborare cu organizaţiile de 
consumatori, inclusiv cu ocazia ”Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor” din data de 15 
martie; 
2.1.4. Actualizarea permanentă a paginii web a A.N.P.C. (www.anpc.ro) și a conturilor 
existente pe paginile de socializare (Facebook), pentru a contribui la o informare şi consiliere 
permananetă a consumatorilor și operatorilor economici;   
2.1.5. Colaborarea continuă cu mass-media în acţiunile de avertizare a consumatorilor cu 
privire la riscurile legate de folosirea anumitor produse sau servicii; 
2.1.6. O mai bună informare a consumatorilor în scopul educării acestora cu privire la 
caracteristicile produselor în materie de durabilitate a mediului, cum ar fi durabilitatea sau 
potențialul de reparare a acestora, pentru o tranzitie spre o Europă verde; 



2.1.7. Dezvoltarea cooperării cu mediul de afaceri, ca instrument pentru promovarea şi 
protecţia intereselor consumatorilor; 
2.1.8. Acordarea de sprijin pentru operatorii economici în acţiunile derulate de aceştia în 
elaborarea de coduri de bună practică/conduită;   
2.1.9. Derularea de activităţi de consultanţă către persoanele juridice, în scopul unei  bune 
înţelegeri a problemelor privind protecţia consumatorilor şi al stabilirii unui parteneriat cu 
societatea civilă şi cu reprezentanţii mediului de afaceri, pentru creşterea gradului de protecţie 
a consumatorilor;   
2.1.10. Întărirea cooperării dintre A.N.P.C. şi producători, importatori, distribuitori, vizând în 
principal schimbul de informaţii pentru identificarea produselor cu risc, descrierea completă şi 
corectă a riscului, cantitatea de produse aflate în reţeaua de distribuţie, mijloacele de realizare 
a acţiunii corective şi modalităţile de informare a consumatorilor privind riscurile produselor 
aflate în reţeaua de distribuţie sau la consumatori; 
2.1.11. Efectuarea de către A.N.P.C., ca punct naţional de contact, a schimbului rapid de 
informaţii privind produsele periculoase, atât cu oficiile sale teritoriale, cât şi cu alte instituţii ale 
administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii similare din statele membre ale Uniunii 
Europene prin Sistemul european de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase 
– RAPEX;  
 
2.2. Primirea și soluționarea reclamaţiilor consumatorilor. Se au în vedere:   
2.2.1. Îmbunătăţirea modalităţilor de primire şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor de către 
structurile teritoriale prin dezvoltarea unui sistem intranet digitalizat (A.N.P.C. centru – 
teritoriu);   
2.2.2. Efectuarea de acţiuni de control intern privind rezolvarea reclamaţiilor consumatorilor;   
2.2.3. Dezvoltarea Direcției pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor SAL, pentru rezolvarea 
alternativă a litigiilor consumatorilor cu operatorii economici.  
  
2.3. Implicarea activă a organizaţiilor neguvernamentale de consumatori în procesul de 
elaborare a deciziilor ce pot avea impact asupra intereselor acestora. Se au în vedere: 
2.3.1. Asigurarea de sprijin şi consultanţă pentru organizaţiile neguvernamentale de 
consumatori; 
2.3.2.Participarea organizaţiilor neguvernamentale de consumatori în cadrul organismelor 
consultative, Comitetului interministerial pentru supravegherea pieţei produselor şi serviciilor şi 
protecţia consumatorilor, precum şi în cadrul comisiilor pentru clauze abuzive şi pentru 
securitatea produselor;   
2.3.3. Consultarea organizaţiilor neguvernamentale de consumatori în iniţiativele legislative din 
domeniul protecţiei consumatorilor. 
 
 
Obiectivul 3: Consolidarea rolului consumatorilor și îmbunătățirea protecției conferite 
acestora 
 
 3.1. Desfăşurarea de acţiuni de control pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi/sau de 
conformitate a produselor şi serviciilor, inclusiv servicii de interes public şi financiare. Se au în 
vedere:  
3.1.1. Colectarea şi evaluarea datelor primite de la nivelul structurilor teritoriale, privind 
securitatea produselor, în scopul luării măsurilor care se impun;   
3.1.2. Depistarea şi, după caz, retragerea de pe piaţă sau de la consumatori a produselor şi 
serviciilor nealimentare, care, în condiţiile previzibile de utilizare, prezintă risc pentru 
consumatori;   
3.1.3. Depistarea şi, după caz, retragerea de pe piaţă sau de la consumatori a produselor şi 
serviciilor alimentare care prezintă risc asupra sănătăţii consumatorilor;  



3.1.4. Efectuarea de acţiuni de control privind apărarea intereselor economice ale 
consumatorilor, inclusiv asigurarea dreptului la despăgubire;   
3.1.5. Efectuarea de acţiuni de control privind cerinţele specifice referitoare la reglementarea 
anumitor practici comerciale, cum ar fi vânzarea în afara spaţiilor comerciale, vânzarea la 
distanţă, publicitatea, indicarea preţurilor etc.;   
3.1.6. Efectuarea de acțiuni de control privind combaterea practicilor comerciale online care 
încalcă drepturile consumatorilor, în contextul digitalizării serviciilor financiare cu amănuntul, a 
noilor provocări în materie de siguranță a produselor apărute ca urmare a noilor tehnologii și 
protejarea consumatorilor în raport cu inteligența artificială; 
3.1.7. Efectuarea de acţiuni de control privind relaţiile contractuale dintre comercianţi şi 
consumatori, inclusiv pentru servicii de interes public şi financiare, cum ar fi clauzele abuzive 
din contracte, creditele pentru consum, serviciile financiare la distanţă, pachetele de servicii 
turistice etc.   
3.1.8. Efectuarea de acţiuni de control în cooperare cu alte instituţii ale administraţiei publice 
centrale şi locale şi, după caz, cu statele membre sau candidate ale Uniunii Europene, la 
producători, importatori, precum şi în unităţile vamale, privind securitatea şi/sau conformitatea 
produselor destinate consumatorilor; 
3.1.9. Comunicarea permanentă cu celelalte instituţii publice cu responsabilităţi în domeniu şi 
în special cu reprezentanţii vamali, în scopul identificării aspectelor de securitate a produselor 
de import şi luării imediate a măsurilor care se impun;   
3.1.10. Continuarea coordonării generale a activităţilor de supraveghere a pieţei în cadrul 
Comitetului interministerial pentru supravegherea pieţei produselor şi serviciilor şi protecţia 
consumatorilor;   
 
3.2. Dezvoltarea capacităţii administrative a ANPC, prin creşterea numărului de angajați şi 
întărirea bazei tehnico-economice.  
Se are în vedere perfecţionarea resurselor umane prin:  

a) creşterea numărului de angajați, în scopul îmbunătăţirii capacităţii administrative a 
ANPC de supraveghere a pieţei; 

b) remunerarea angajaților conform Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice ; 

c) derularea unor programe de instruire a personalului, atât prin acţiuni proprii/interne, cât 
şi în colaborare cu alte instituţii naționale și autorități omoloage din Uniunea Europeană; 

d) participarea experților ANPC la reuniuni internaţionale pe teme de protecţia 
consumatorilor; 

e) schimb de informaţii şi specialişti cu instituţii similare din statele membre ale Uniunii 
Europene, în scopul promovării experienţei şi a celor mai bune practici în domeniul 
protecţiei consumatorilor;   

f) alocarea de resurse financiare pentru activitatea de supraveghere a pieţei, în  
special în scopul asigurării securităţii produselor;   

g)  alocarea de resurse sporite pentru efectuarea de teste de laborator;   
h)  creşterea capacităţii de analiză şi testare privind securitatea şi/sau conformitatea  

produselor, inclusiv depistarea produselor falsificate sau contrafăcute, prin dotarea 
laboratoarelor;   

 
3.3. Pentru dezvoltarea bazei tehnice, se are în vedere alinierea instituţiei la cerinţele noilor 
tehnologii ale informaţiei şi telecomunicaţiilor, prin:   

a) dezvoltarea unui sistem intranet digitalizat (ANPC centru – teritoriu) pentru      
    distribuirea informaţiei şi implementarea activităţilor de supraveghere, la nivel   
    central şi al structurilor teritoriale ale ANPC, incluzând:   
1. crearea unui soft integrat la nivel central şi la nivelul structurilor teritoriale, care va 

permite transmiterea datelor între ANPC centru şi structurile din teritoriu;   



2. dotarea cu echipamente adecvate de tehnică de lucru, la nivel central şi la nivel 
teritorial. 

 
Strategia Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru perioada 2020 - 2024 a 
fost realizată pentru a răspunde cerinţelor consumatorilor din România, fiind în acelaşi timp 
armonizată cu Strategia Comisiei Europene privind politica consumatorilor.   

 


