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REFERAT 

 
Directia Generală Control, Supraveghere Piață și Armonizare Europeană din 

cadrul A.N.P.C., vă supune atenției propunerea de emitere a unui ordin cu caracter 
normativ privind unele măsuri de informare a consumatorilor precum și de consiliere a 
operatorilor economici, la intrarea în piețe. 

Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul 
protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care 
dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. 

Protecţia consumatorilor reprezintă o componentă de bază a sistemului protecţiei 
sociale, având în vedere un ansamblu de dispoziţii privind iniţiativa publică şi privată, 
destinată a asigura continuu respectarea intereselor consumatorilor. 

Cunoaşterea drepturilor consumatorilor şi încrederea în condiţiile de piaţă şi 
instituţionale sunt foarte importante pentru dezvoltarea unor pieţe eficiente şi pentru 
protecţia eficace a intereselor consumatorilor. 

Protecţia consumatorilor, a intereselor acestora, a siguranţei lor, reprezintă un 
obiectiv general al UE dar şi o verigă foarte importantă a politicii interne a oricărei ţări. 

Politica privind consumatorii trebuie să fie o componentă esenţială a politicii 
sociale din cadrul fiecărui stat, aceasta necesitând stabilitate, obiective, priorităţi şi 
instrumente proprii. 

Protecţia consumatorilor trebuie privită ca fenomen social-economic complex 
care presupune integrarea sistemică a intereselor consumatorilor în toate domeniile 
relevante. 

Față de cele de mai sus, considerăm că, prin proiectul de act normativ, anexat 
prezentului, se asigură o mai bună informare a consumatorilor cu privire la 
comercializarea produselor către aceștia, prin afișarea, la intrarea în piețe, a unor 
informații relevante precum și consiliere a operatorilor economici.  

Minime informații:  
- Este important să vă asigurați că mijloace de măsurare sunt verificate 

metrologic, potrivit reglementărilor legale; 
- Este important să vă asigurați că prețul produselor este afișat, este vizibil și 

înscris într-o formă clară; 
- Este important să vă asigurați că denumirea produselor ce se 

comercializează este în limba română; 
- Este important să vă asigurați că produsele se comercializează în cadrul 

datei durabilității minimale; 
- Este important să ştiţi că laptele, produsele lactate, carnea, produsele din 

carne, peștele, ouăle se comercializează în structuri de vânzare special 
amenajate, dotate astfel încât să fie asigurate normele de igienă în vigoare şi 
condiţiile de depozitare stabilite de producător; 
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- Este important să ştiţi că vinul se comercializează exclusiv în spaţii 
comerciale autorizate în acest scop, care să asigure menţinerea 
caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinului; 

- Este important să vă adresați pentru consiliere în domeniul protecției 
consumatorilor, structurii teritoriale pentru protecția consumatorilor de pe raza 
de funcționare a pieței. 

 
Având în vedere discuțiile cu operatorii economici în cadrul Campaniei 

“Caravana de consiliere și prevenție” , precum și practica de control a A.N.P.C., 
apreciem că este oportun atât o informare a consumatorilor cât și consiliere a 
operatorilor economici, actul normativ venin atât în sprijinul consumatorilor cât și al 
operatorilor economici. 
 Faţă de cele precizate mai sus, vă rugăm să avizaţi proiectul de act normativ 
anexat şi, 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. 
 

 
Ordin  

privind unele măsuri de informare a consumatorilor și consiliere a operatorilor 
economici 

 
 
    Având în vedere prevederile: 

- art.1, art.9 și art.18-20 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia 
consumatorilor,   republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art.5 alin.(5) din Hotărârea de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și 
completările ulterioare. 
   Referatul nr. 3863/11.05.2021 întocmit de Direcţia Generală Control și 
Supraveghere Piață și Armonizare Europeană. 
 
    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul 
ordin:  
 

    Art. 1.  Pentru corecta informare a consumatorilor şi pentru a le 
facilita accesul la informaţii referitoare la modul de comercializare a produselor în 
zona piețelor și pentru consilierea operatorilor economici, administratorul pieței 
afișează, la loc vizibil, lângă orarul de funcţionare al pieţei, la punctele principale 
de acces în piaţă, a informațiilor prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă 
din prezentul ordin.  
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Art. 2. (1) Afişarea informaţiilor prevăzute la art.1 va fi realizată prin grija 

administratorului pieței, pe acelaşi suport sau panou, într-o culoare contrastantă faţă 
de culoarea de fond a panoului, conform modelului prezentat în anexa nr. 1. 

(2) Suportul sau panoul pe care se face afişarea trebuie să fie monocolor, fără 
degradeuri ori alte însemne grafice sau culori, indicate în mod vizibil şi într-o formă 
neechivocă, uşor de citit. 

(3) Înălţimea minimă admisă a literelor/cifrelor este de 30 mm și grosimea 
literelor este de 5 mm. 

 
    Art. 3. Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
ANEXA nr.1  

 

 
În atenția operatorilor economici și a consumatorilor 

 
- Este important să vă asigurați că mijloace de măsurare sunt verificate 

metrologic, potrivit reglementărilor legale; 
- Este important să vă asigurați că prețul produselor este afișat, este vizibil și 

înscris într-o formă clară; 
- Este important să vă asigurați că denumirea produselor ce se 

comercializează este în limba română; 
- Este important să vă asigurați că produsele se comercializează în cadrul 

datei durabilității minimale; 
- Este important să ştiţi că laptele, produsele lactate, carnea, produsele din 

carne, peștele, ouăle se comercializează în structuri de vânzare special 
amenajate, dotate astfel încât să fie asigurate normele de igienă în vigoare şi 
condiţiile de depozitare stabilite de producător; 

- Este important să ştiţi că vinul se comercializează exclusiv în spaţii 
comerciale autorizate în acest scop, care să asigure menţinerea 
caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinului; 

- Este important să vă adresați pentru consiliere în domeniul protecției 
consumatorilor, structurii teritoriale pentru protecția consumatorilor de pe raza 
de funcționare a pieței. 
 

 
  NOTA:  ▪ Înălţimea minimă admisă a literelor/cifrelor pentru afişarea este de 30 
mm și grosimea literelor este de 5 mm.   


