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GLOSAR DE TERMENI 

 

ATM (Automated Teller Machine) - automat bancar la care, folosind cardul, se pot face diverse 

operațiuni bancare: retragere numerar, efectuare plăți și altele; 

Centru de consultanţă şi informare a consumatorilor - birou unde consumatorii se pot informa, 

pot primi recomandări și consultanță gratuită privind problemele legate de achiziționarea unui produs 

sau serviciu ori asupra modalității de soluționare a plângerilor consumatorilor cu privire la procurarea de 

produse sau servicii; 

Certificat de Conformitate de Eşantion (CCE) - document care dovedeşte existenţa încrederii 

adecvate, că eşantionul corespunzător identificat, este conform cu prevederile referenţialului declarat de 

producător; 

Certificat de Conformitate de Lot (CCL) - document care dovedeşte existenţa încrederii adecvate, 

că lotul de produse corespunzător identificat, este conform cu prevederile referenţialului declarat de 

producător; 

Certificat de Conformitate de Tip (CCT) - document care dovedeşte existenţa încrederii adecvate, 

că loturile de produse fabricate pe durata de valabilitate a certificatului îndeplinesc condiţia de 

conformitate cu prevederile referenţialului declarat de producător; 

Comisia de insolvenţă la nivel central - organ administrativ constituit potrivit dispoziţiilor Legii 

nr. 151/2015, privind procedura insolvenței persoanelor fizice care monitorizează şi coordonează 

activitatea comisiilor de insolvenţă la nivel teritorial în derularea procedurilor de insolvenţă şi exercită 

atribuţiile prevăzute de lege; 

Consiliu consultativ pentru protecția consumatorilor - organism care asigură cadrul informațional 

și organizatoric necesar stabilirii și aplicării politicii de protecție a consumatorilor, corelării acțiunilor 

autorităților administrației publice cu cele ale organizațiilor neguvernamentale cu atribuții în acest 

domeniu; 

Diamantele Conflictului - sunt definite de rezoluția relevantă a Consiliului de Securitate al 

Organizației Națiunilor Unite drept „diamante brute utilizate de mișcările rebele sau de aliații lor pentru 

a finanța conflictele menite să submineze guvernele legitime”; 

Entitatea de recuperare creanțe - persoana juridică, alta decât creditorul, cu un capital social 

minim subscris şi vărsat ce nu poate fi mai mic de 500.000 lei, care desfăşoară activitatea de recuperare 

creanţe şi/sau care obţine drepturile, asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit, 

conform art. 58 alin. (4) din OUG nr.52/2016; 

Insolvența persoanelor fizice - stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin 

insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor, pe măsură ce acestea devin scadente; 

Intermediar de credite  - persoana fizică sau juridică care nu acționează în calitate de creditor sau 

notar și care doar face legătura, în mod direct sau indirect, unui consumator cu un creditor sau cu un 

intermediar de credite în schimbul unui onorariu care poate lua formă pecuniară sau orice altă formă de 

plată convenită și care prezintă sau oferă consumatorilor contracte de credit, oferă asistență 

consumatorilor prin organizarea de activități pregătitoare sau alte activități administrative 

precontractuale privind contractele de credit sau care încheie contracte de credit cu consumatorii în 

numele creditorului; 

POS (Point-of-Sale) –dispozitiv electronic care poate prelua, stoca și transmite informații despre 

plata prin card;  

https://www.bancatransilvania.ro/pentru-companii/imm/imm-conturi-si-operatiuni/imm-pos/
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Pressure selling - situație în care consumatorii sunt supuși unor presiuni ca urmare a unor apeluri 

sau mesaje persistente de vânzări, prin care sunt îndemnați să cumpere sau să semneze un contract; 

Procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor - procedura de insolvenţă, 

concursuală, colectivă şi egalitară, care se aplică debitorului persoană fizică de bună-credinţă în vederea 

redresării situaţiei financiare a acestuia, pentru gestionarea adecvată a veniturilor şi cheltuielilor în 

vederea acoperirii într-o măsură cât mai mare a pasivului, printr-un plan de rambursare a datoriilor, 

urmată de eliberarea de datorii reziduale, în condiţiile Legii nr. 151/2015, privind procedura insolvenței 

persoanelor fizice; 

Procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active - procedura de insolvenţă, concursuală, 

colectivă şi egalitară, care se aplică debitorului persoană fizică de bună-credinţă în vederea valorificării 

bunurilor şi/sau a veniturilor urmăribile ale acestuia pentru acoperirea pasivului, urmată de eliberarea de 

datorii reziduale, în condiţiile Legii nr. 151/2015, privind procedura insolvenței persoanelor fizice; 

Procedură simplificată de insolvenţă - procedura de insolvenţă aplicabilă categoriilor de debitori 

prevăzute la art. 65 din Legea nr. 151/2015, privind procedura insolvenței persoanelor fizice; 

Procesul Kimberley - forumul în cadrul căruia participanții au instituit un sistem internațional de 

certificare pentru diamantele brute; 

Serviciu financiar - orice serviciu privind banca, creditarea, asigurarea, pensiile personale, 

investițiile sau plățile; 

Sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley - sistemul de certificare internațională negociat 

în cadrul Procesului Kimberley; 

Tabloul de bord al condițiilor pentru consumatori – document publicat o dată la doi ani de către 

Comisia Europeană, fiind principalul instrument de monitorizare a mediului consumatorilor în Europa; 

Entitate SAL - în România, entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor, este o structură care 

oferă soluţionarea unui litigiu printr-o procedură SAL şi care poate funcţiona exclusiv în cadrul 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cadrul unei autorităţi publice centrale sau a unei 

autorităţi administrative autonome cu responsabilităţi în domeniul protecţiei consumatorilor; 

Sistemul de schimb rapid de informații, RAPEX - sistem de schimb rapid de informații între statele 

membre ale Uniunii Europene privind produsele periculoase. Sistemul acoperă majoritatea produselor 

nealimentare; 

Administrator judiciar – persoană fizică sau juridică, practician în insolvență, autorizat în 

condițiile legii, desemnat să-și exercite atribuțiile în perioada de observație și pe durata procedurii de 

reorganizare. 
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ACRONIME 

ANPC  - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

ANAF  - Agenția Națională de Administrare Fiscală 

ANCOM  - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 

ANRE  - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 

ANSVSA  - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

ATM  - Automated Teller Machine 

BNR  - Banca Națională a României 

BRML  - Biroul român de metodologie legală 

CINC  - Comisia de insolvență la nivel central 

CJPC  - Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

CNIEP Larex  - Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor Larex  

CRPC  - Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor 

CPCMB   - Comisariatul pentru protecția consumatorilor Municipiul București 

DAE  - Dobânda anuală efectivă 

DIPF  - Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 

DSAL  - Direcția de Soluționare alternativă a litigiilor 

DMP  - Direcția Metale Prețioase 

DMPPPPK - Direcția Metale Prețioase, Pietre Prețioase și Proces Kimberley 

ECC  - Centrul European al Consumatorilor 

FEIS  - Fondul european pentru investiții strategice 

HG   - Hotărârea Guvernului 

IGSU  - Inspectoratul general pentru situații de urgență 

ISC  - Inspectoratul de stat în construcții 

ISCIR  - Inspecția de stat pentru controlul cazanelor, recipienților sub presiune și instalațiilor de 

ridicat 

LACVBA  - Laboratorul pentru Analiza Calității Vinurilor și Băuturilor Alcoolice 

MADR  - Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale 

MFP  - Ministerul finanțelor publice 

OUG   - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

OG   - Ordonanţa Guvernului 

OPANPC  - Ordinul președintelui ANPC 

OMFP  - Ordinul ministrului finanțelor publice 

ONRC  - Oficiul Național al Registrului Comerțului 

PNC  - Planul național de control 

POCA   - Programul operațional capacitate administrativă 

PVC   - Proces verbal de constatare 

PVCC   - Proces verbal de constatare a contravenției 

RAPEX   - Rapid Exchange of Information System 

RAR  - Registrul auto român 

RENAR   - Asociația de acreditare din România 

ROF  - Regulament de organizare și funcționare 

SAL  - Soluționarea alternativă a litigiilor 

UE   - Uniunea Europeană 
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Sumar executiv 

Sinteza publicată este parte a Raportului de audit al performanței, întocmit ca urmare a derulării 

misiunii de audit derulată la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și își 

propune informarea Parlamentului, a Guvernului și a opiniei publice cu privire la faptul că activitatea 

ANPC s-a desfășurat cu unele deficiențe, care au generat apariția unor blocaje instituţionale, întârzieri şi 

sincope în îndeplinirea atribuţiilor legale. 

Raportul de audit al performanței a fost întocmit în temeiul prevederilor Legii nr. 94/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, conform Programului de activitate pe anul 

2018, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 305/2017, în conformitate cu standardele 

proprii de audit ale Curții de Conturi, elaborate în baza standardelor internaționale de audit.  

Misiunea de audit s-a derulat în perioada 02.09.2019-22.05.2020 și a vizat perioada 2015-2018. 

Inițierea acțiunii de audit a pornit de la faptul că protecția consumatorilor reprezintă o 

componentă de bază a sistemului de protecţie socială, destinată să asigure şi să amelioreze continuu 

respectarea intereselor tuturor consumatorilor.  

S-a apreciat că auditul este capabil să îmbunătățească politicile și programele privind drepturile 

consumatorilor și să aducă plus valoare atât activității ANPC cât și activității celorlalte entități implicate 

în proces. 

Obiectivul general al acțiunii de audit a fost acela de a evalua măsura în care activitatea privind 

protecția consumatorilor desfășurată de către ANPC a funcționat eficient și eficace, cu respectarea 

criteriului de economicitate. În egală măsură misiunea de audit a urmărit să identifice vulnerabilitățile în 

activitatea auditată, astfel încât prin recomandările formulate să conducă la îmbunătățirea performanței 

activităților derulate în interesul consumatorilor. 

Secțiunea întâi a sintezei cuprinde informații generale despre subiect și o prezentare a 

contextului și cadrului instituțional specific activității de protecție a consumatorilor.  

Totodată inventariază politicile și strategiile privind protecția consumatorilor precum și cele mai 

importante instituții implicate în proces, atât în plan intern cât și în plan internațional.  

La nivel național, în perioada auditată, s-a remarcat faptul că nu a fost aprobată o strategie 

privind activitatea de protecție a consumatorilor din care să rezulte care sunt actorii implicați în 

această activitate. Potrivit cadrului legal (HG nr. 700/2012, art.3) una din atribuțiile principale ale ANPC 

este aceea de a participa 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. 

De menționat este faptul că în perioada 2015 – 2018, din cele 5 programe de guvernare 

(aprobate prin hotărârile Parlamentului pentru acordarea încrederii Guvernului nr. 45/21.12.2012, nr. 

45/17.11.2015, nr. 1/04.01.2017, nr. 53/29.06.2017 și nr. 1/29.01.2018), doar în cele 3 programe 

aprobate în anii 2017 și 2018 au fost cuprinse aspecte (programe/obiective) privind activitatea de 

protecție a consumatorilor. 

În cuprinsul acestei secțiuni sunt de asemenea explicate conceptele de consumator, protecție a 

consumatorilor, drepturi ale consumatorilor și este descrisă necesitatea protecției consumatorilor ca 

politică UE. 

În partea finală a secțiunii, sunt prezentați indicatorii în baza cărora se face evaluarea situației 

privind protecția consumatorilor la nivelul UE. 
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Secțiunea a doua din prezenta sinteză, cuprinde o scurtă motivare a selectării temei de audit 

precum și o descriere a obiectivelor misiunii de audit, a criteriilor, metodologiei și procedurilor 

utilizate de către auditorii publici externi, pentru colectarea și analiza datelor și informațiilor. 

În secțiunea a treia este prezentată o sinteză a principalelor constatări și concluzii desprinse 

ca urmarea a evaluării organizării structurale a entității auditate și a activității desfășurate de 

către aceasta.  

În cadrul secțiunii sunt consemnate aspecte rezultate dintr-o analiză a modului în care s-a realizat 

activitatea de control și supraveghere a pieței, atât la nivelul structurii centrale cât și la nivelul structurilor 

teritoriale ale ANPC. Echipa de audit a Curții de Conturi a evidențiat în cadrul unei analize SWOT, 

punctele forte și slabe precum și vulnerabilitățile și riscurile la care a fost supusă entitatea în perioada 

auditată. 

Întrucât la nivelul ANPC nu s-a utilizat o bază de date în funcție de care să fie definite criterii de 

selecție a operatorilor cu risc ridicat, care să facă obiectul controalelor, ANPC nu poate determina 

eficacitatea controalelor efectuate. Altfel spus, procedurile existente la nivelul entității creează premisele 

pentru „a face lucrurile cum trebuie”, dar nu și „de a face ceea ce trebuie”.  

S-a evaluat modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în Programul Național de Supraveghere 

a Pieței și Planul Național de Control Integrat (PNC). În acest context, s-a consemnat faptul că nu au fost 

aprobate programe naționale de supraveghere a pieței și nu a existat colaborare între autoritățile de 

supraveghere a pieței la nivel național. De asemenea, s-a consemnat că în perioada 2015-2019, ANPC nu 

a desfăşurat controale în reţeaua de comercializare pentru urmărirea produselor alimentare provenite din 

OMG (Organisme modificate genetic) sau conţinând OMG, motivat de faptul că identificarea acestor 

produse se poate face numai prin analize de laborator cu costuri ridicate, fondurile alocate ANPC fiind 

insuficiente pentru efectuarea acestor analize.  

Tot în cadrul acestei secțiuni este descrisă îndeplinirea de către ANPC a obligațiilor legale cu 

privire la activitatea din sectorul produselor și serviciilor financiare, precum și din sectorul soluționării 

alternative a litigiilor (SAL). 

Finalul acestei secțiuni cuprinde cele mai relevante aspecte rezultate ca urmare a evaluării de 

către echipa de audit, a activității desfășurate de către laboratoarele aflate în subordinea ANPC. 

În secțiunea a patra sunt cuprinse aspecte care țin de reacția ANPC în contextul pandemiei 

generate de COVID-19. 

A cincea secțiune cuprinde punctul de vedere formulat de către conducerea entității cu 

privire la aspectele constatate în urma auditului performanței. 

În finalul sintezei sunt prezentate concluziile desprinse și recomandările cuprinse în 

scrisoarea de recomandări, transmisă conducerii ANPC. 

În baza concluziilor desprinse ca urmare a derulării misiunii de audit al performanței, echipa de 

audit a formulat un număr de 49 de recomandări, care au stat la baza întocmirii unei scrisori, transmisă 

conducerii ANPC pentru punerea în practică.  

La nivelul Curții de Conturi s-a apreciat că auditul efectuat este capabil să îmbunătățească 

semnificativ desfășurarea politicilor și programelor guvernamentale în domeniul protecției 

consumatorilor precum și să aducă valoare adăugată, atât activității ANPC, cât și celorlalte entități 

implicate în acest proces. 
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SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT AL PERFORMANȚEI 

 

I. Date generale despre subiectul auditat. Prezentarea contextului și cadrului instituțional 

aplicabil activității privind protecția consumatorilor.  

  

1.1 Conceptul de consumator, protecție a consumatorului și drepturile consumatorului 

 

În sensul Ordonanței Guvernului nr. 21/21.08.1992 privind protecția consumatorilor, prin 

consumator se înțelege acea persoană fizică sau grupul de persoane fizice constituite în asociaţii, care 

acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori 

liberale. 

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 şi a ameliora 

continuu respectarea intereselor consumatorilor. 1 

Principiile de bază ale protecţiei consumatorilor au fost stabilite în Codul consumului aprobat 

prin Legea nr. 296/28.06.2004.  

În ceea ce privește conceptul privind drepturile consumatorilor, acesta îşi are originea în „Carta 

drepturilor consumatorilor”, definită de fostul preşedinte al Statelor Unite ale Americii, J.F.Kennedy, în 

martie 1962, sub forma unui mesaj special adresat Congresului american. Date fiind evenimentele din 

perioada următoare Carta respectivă nu a mai fost definitivată, ea rămânând însă importantă prin 

conturarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor (dreptul la alegere liberă, dreptul la informare, 

dreptul la petiţie şi ascultare, dreptul de protecţie), dar, mai ales, prin faptul că a servit drept model de 

referinţă la elaborarea legilor de protecţie a consumatorilor.2 

Primul act care a statuat în țara noastră dreptul consumatorului de a fi protejat a apărut în anul 

1992 odată cu aprobarea OG nr. 21/21.08.1992 privind protecția consumatorilor. 

Principalele drepturi ale consumatorilor reglementate atât de OG nr. 21/1992 cât și de Legea nr. 

296/2004, sunt următoarele: 

- de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu 

care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele 

legitime; 

- de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi 

serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine 

nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori; 

- de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate; 

- de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi 

serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege; 

- de a se organiza în asociaţii de consumatori, în scopul apărării intereselor lor; 

- de a refuza încheierea contractelor care cuprind clauze abuzive, conform prevederilor legale 

în vigoare; 

- de a nu li se interzice de către un operator economic să obţină un beneficiu prevăzut în mod 

expres de lege. 

                                                           
1 Gh. M. Pistol, Bazele Comerțului, Editura Fundației România de Mâine, București, 2004 
2 Gh. M. Pistol, Bazele Comerțului, Editura Fundației România de Mâine, București, 2004 
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Cunoașterea drepturilor consumatorilor și încrederea în condițiile de piață și instituționale sunt 

foarte importante pentru dezvoltarea unor piețe eficiente și pentru protecția eficace a intereselor 

consumatorilor. 

La nivelul UE, pe data de 25 octombrie 2011, a fost adoptată Directiva 2011/83/UE privind 

drepturile consumatorilor, scopul acesteia fiind acela de a se atinge un nivel ridicat de protecție a 

consumatorilor în UE și de a contribui la buna funcționare a pieței interne prin armonizarea anumitor 

aspecte ale actelor cu putere de lege ale statelor membre și ale actelor administrative privind contractele 

încheiate între consumatori și comercianți. 

 

1.2 Necesitatea protecției consumatorilor în cadrul Uniunii Europene  

 

La nivelul anului 2018, cheltuielile de consum 

reprezentau 56% din PIB-ul Uniunii Europene3, 

sănătatea mediului de consum fiind un factor cheie 

pentru creșterea economică.4 

În ceea ce privește România, cheltuielile de 

consum au reprezentat în anul 2018 cca 71% din PIB. 5 

În ultimele decenii, UE a dezvoltat un set de drepturi materiale ale consumatorilor, care să îi 

protejeze și să le pună la dispoziție mijloace de acțiune atunci când se angajează în activități economice 

pe piața unică a Uniunii. De exemplu, consumatorii UE au dreptul de a returna un produs cumpărat online 

în termen de 14 zile sau de a li se asigura repararea sau înlocuirea unui produs în perioada de garanție. 

Aceste drepturi stau la baza așteptărilor consumatorilor, iar respectarea lor de către operatorii economici 

constituie un factor esențial pentru ca piețele cu amănuntul să beneficieze de încredere și să fie 

competitive. 

Politica de protecție a consumatorilor continuă să se confrunte cu provocări. Practicile abuzive la 

scară largă care au afectat recent consumatorii din întreaga UE au subminat încrederea acestora în piața 

unică. Printre aceste evenimente de amploare se numără „Dieselgate” (în care anumiți producători de 

automobile au instalat în vehicule tehnologii menite să înșele testele de emisii) și utilizarea larg 

răspândită de către bănci a unor clauze contractuale abuzive în contractele de credit ipotecar. 

Totodată, în mai multe state membre au apărut îngrijorări legate de diferențele de compoziție sau 

caracteristici dintre aceleași produse vândute în diferite părți ale pieței unice. 

Legislația UE nu prevede mijloace clare și suficiente pentru eliminarea efectelor negative ale unor 

astfel de practici.  

Ambasadorii statelor membre reuniți în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți al 

Consiliului au aprobat în luna martie 2019, un acord cu privire la proiectul de directivă de modificare a 

patru directive existente ale UE care protejează interesele consumatorilor, respectiv6: Directiva 

2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale, Directiva 2011/83/UE privind drepturile 

consumatorilor, Directiva 93/13/CEE privind clauzele contractuale abuzive și Directiva 98/6/CE 

privind indicarea prețurilor. Proiectul directivei împreună cu o propunere privind acțiunile de 

                                                           
3 Comunicarea Comisiei din 11 aprilie 2018 intitulată „Noile avantaje pentru consumatori” [COM(2018) 183 final]. (Cheltuieli pentru consum final ale 

gospodăriilor populației și ale instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației) 
4 Rutledge, S., 2010. Consumer Protection and Financial Literacy Lessons from Nine Country Studies. 
5 Sursa: www.insee.ro (PIB 2018 - 944.220 mil.lei; Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei – 674.648,3 mil.lei) 
6 Sursa: www.anpc.ro 

Protecţia consumatorilor trebuie să asigure 

consumatorilor primirea de informaţii la 

momentul oportun astfel încât să ia decizii în 

cunoștinţă de cauză.4 

http://www.insee.ro/
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reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor, fac parte din pachetul „Noile 

avantaje pentru consumatori”, lansat de Comisie în 2017. 

 

1.3 Strategii și politici privind protecția consumatorilor 

 

 S-a remarcat faptul că nu a fost aprobată o strategie privind activitatea de protecție a 

consumatorilor, strategie din care să rezulte care sunt actorii implicați în această activitate, deși potrivit 

art.3 din HG nr. 700/2012, una din atribuțiile principale ale ANPC este aceea de a participa împreună cu 

alte organe ale administraţiei publice precum şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la 

elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea 

existentă în Uniunea Europeană. 

 Preluarea prin fuziune de către ANPC a CNIEP Larex, în baza HG nr. 16/17.01.2019, a 

condus la pierderea de către laborator a acreditării RENAR, laboratorul devenind astfel nefuncțional 

întrucât procesul de reacreditare și reautorizare implică costuri semnificative de evaluare și o durată mare 

de timp. 

Deși au fost alocate resurse umane și materiale pentru încheierea și derularea contractelor de 

consultanță în vederea derulării Proiectului de dezvoltare a Direcției Generale Laboratoare Larex, 

serviciile nu au fost recepționate și plătite de către ANPC. Suplimentar față de achiziția serviciilor de 

consultanță, în vederea achiziționării aparaturii necesare dotării laboratoarelor, în luna august 2019, prin 

intermediul SICAP au fost inițiate 13 proceduri de achiziție de tipul „licitație deschisă”, valoarea totală 

estimată (fără TVA) fiind de 81.042.617 lei. Cele 13 proceduri de achiziție nu s-au finalizat, 

înregistrându-se un număr total de 202 solicitări de clarificări de către ofertanți, din care ANPC a răspuns 

doar la 4 solicitări, pentru restul netrasmițându-se un răspuns, conform prevederilor legale. 

 

Asociații ale consumatorilor în România 

 

În sensul OG nr. 21/21.08.1992 privind protecția consumatorilor, asociaţiile de consumatori 

sunt considerate organizaţii neguvernamentale, care fără a urmări realizarea de profit pentru membrii 

lor, au ca unic scop, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor lor sau ale 

consumatorilor, în general. 

Asociaţiile de consumatori care au colaborat cu ANPC în perioada 2015-2019 sunt: 

- Asociația InfoCons; Asociația Pro-Consumator; Asociația Parakletos; Asociația pentru 

informarea, consilierea și educarea consumatorilor Credere; Asociația Utilizatorilor Români de Servicii 

Financiare (AURSF); Asociația pentru apărarea drepturilor și intereselor consumatorilor – Iași;  

Fundația Orizonturi Tinere; Liga asociațiilor de proprietari Habitat; Asociația pentru protecția 

consumatorilor Euro-Protect Consum – Câmpulung Moldovenesc (filiala Vatra Dornei și București); 

Asociația profesioniștilor pentru protecția consumatorilor; Federația națională a asociațiilor și 

fundațiilor pentru protecția consumatorilor „Bucovina” – Suceava; Asociația pentru protecția 

consumatorilor Câmpulung – Muscel; Asociația pentru protecția consumatorilor Pitești – Argeș; 

Federația „Argeșul” a asociațiilor de consumatori – Pitești. 

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. ș) din HG nr. 700/11.07.2012, una din atribuțiile ANPC 

este aceea de a sprijini asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de 

consultanţă, informare şi educare a consumatorilor. 
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 Auditul a remarcat că nu au existat reglementări aprobate de ANPC cu privire la criteriile 

de evaluare și selectare a asociațiilor de consumatori care înființează sau în cadrul cărora funcționează 

centre de consultanță și informare a consumatorilor, aspect prevăzut la art. 68 din OG nr. 21/1992. 

În vederea formulării de către Curtea de Conturi a României a unor recomandări care să conducă 

pe viitor la o mai bună reprezentare a intereselor consumatorilor, echipa de audit a transmis spre 

completare un chestionar către 31 de asociații, cu atribuții și activitate în domeniul protecției 

consumatorilor din România. 

Din analiza răspunsurilor a 10 asociații care au răspuns solicitării (cca 30%), au rezultat 

următoarele: 

- reprezentanții asociațiilor nu au fost consultați în vederea elaborării dispoziţiilor şi 

procedurilor cu caracter general şi a altor lucrări care au avut drept scop protecţia 

consumatorilor, fapt menționat în 70% dintre răspunsuri; 

- centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor funcționează doar în 4 dintre cele 

10 asociații și nu au beneficiat de asistenţă de specialitate din partea personalului ANPC; 

- 9 dintre asociații au menționat că nu au beneficiat de sprijin logistic din partea ANPC, iar o 

asociație a menționat faptul că a fost refuzată în momentul în care a cerut sprijin logistic; 

- 6 dintre asociații, au menționat faptul că nu au existat situații în care s-a solicitat ANPC 

efectuarea de analize şi încercări ale produselor destinate consumatorilor; 

- 6 dintre asociații menționează că sesizările sau reclamațiile consumatorilor au fost rezolvate 

rapid și eficace de către ANPC, în timp ce 4 asociații precizează faptul că nu au fost rezolvate prompt; 

- în ceea ce privește comunicarea cu ANPC, calitatea informațiilor și recomandărilor oferite, 

jumătate dintre asociații au răspuns că acestea sunt nesatisfăcătoare, o asociație subliniind faptul că 

ANPC nu dorește să implice asociațiile de consumatori; 

- referitor la modul de comunicare al personalului ANPC care vine în contact cu consumatorii pe 

care asociația îi reprezintă: șase dintre asociațiile respondente au răspuns că modul de comunicare este 

unul “bun”, două asociații au răspuns “satisfăcător”, iar două asociații au răspuns “nesatisfăcător”; 

Nemulțumirile formulate la adresa ANPC de către asociațiile de consumatori fac referire la: 

lipsa de personal și lipsa calificării resursei umane precum și lipsa de logistică necesară pentru 

descurajarea practicilor nelegale aplicate de către comercianți. 

 

Consiliul consultativ pentru protecția consumatorilor 

 

Potrivit prevederilor OG nr. 21/21.08.1992, la nivel central şi local (judeţ, oraş, comună) se 

constituie câte un consiliu consultativ pentru protecţia consumatorilor, care asigură la nivelurile 

respective, cadrul informaţional şi organizatoric necesar. 

 Auditul a remarcat faptul că la nivelul ANPC nu a fost constituit Consiliul consultativ 

pentru protecția consumatorilor, ANPC nereușind să ia măsurile necesare pentru înființarea acestui 

organism ce conferă în principal sprijin în ceea ce privește: elaborarea unor strategii şi programe de 

acţiune în domeniul protecției consumatorilor, desfășurarea unor acţiuni de informare şi educare a 

consumatorilor, îmbunătățirea reglementărilor în domeniul protecţiei consumatorilor, etc. 

Ca urmare a discuțiilor purtate de către echipa de audit cu reprezentanții ANPC, președintele a 

emis Ordinul nr. 753/24.10.2019, prin care a fost constituit secretariatul Consiliului consultativ pentru 
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protecția consumatorilor, urmând a se emite adrese către instituțiile implicate cu privire la desemnarea 

reprezentanților în cadrul Consiliului. 

Ulterior, conform unui comunicat de presă postat pe site-ul ANPC, pe data de 05.01.2020 s-a 

întrunit în prima ședință de lucru Consiliul consultativ pentru protecția consumatorilor, președintele 

ANPC subliniind faptul că ”întâlnirea a marcat o premieră pentru activitatea ANPC, care în cei 28 de 

ani de funcționare nu a reușit să materializeze demersurile necesare pentru înființarea acestui organism 

consultativ ce conferă consultanță strategică pentru stabilirea și aplicarea politicilor de protecție a 

consumatorilor români”. 

 

Indicatori privind evaluarea situației consumatorilor la nivelul UE7 

 

Principalul instrument de monitorizare a mediului consumatorilor în Europa este Tabloul de bord 

al condițiilor pentru consumatori, document publicat o dată la doi ani de către Comisia Europeană.  

Tabloul de bord se bazează, în principal, pe două sondaje periodice privind consumatorii și 

comercianții cu amănuntul și analizează trei aspecte principale:  

 Cunoaștere și încredere - cunoașterea de către consumator a drepturilor sale, încrederea 

acestora în factorii instituționali, în siguranța produsului și mențiunile de mediu și încrederea în comerțul 

online;  

 Conformitate și aplicare - problemele legate de conformitatea cu legislația pentru protecția 

consumatorilor și aplicarea acesteia de către diferiți factori instituționali și de piață;  

 Soluționarea plângerilor și litigiilor elemente legate de soluționarea plângerilor și litigiilor 

între consumatori și comercianți.  

Împreună, cele 3 aspecte formează indicele condițiilor pentru consumatori (ICC).  

În 2016, ICC mediu pentru UE-28 era de 64,9 puncte (pe o scară de la 0 la 100), existând o 

diferență de 17,4 puncte între țările cu cele mai bune și țările cu cele mai slabe performanțe. 

În 2018, ICC mediu pentru UE-28 a fost de 63 puncte, înregistrând o diminuare față de valoarea 

din 2016, ca urmare a unei scăderi a încrederii consumatorilor din unele țări vest-europene. De asemenea, 

ecartul dintre țările cu cele mai bune și țările cu cele mai slabe performanțe s-a mărit la 18,1 puncte față 

de 17,4 puncte înregistrate în anul 2016.  

Pentru România, ICC calculat s-a situat sub media UE-28, fiind de 58,9 puncte în 2016 și 61,1 

puncte în 2018. 

 Principalele constatări-cheie publicate în anul 2017 de către Comisia Europeană în Tabloul 

de bord al condițiilor pentru consumatori sunt: 

 Condițiile pentru consumatori în UE s-au îmbunătățit, în ansamblu, începând din 2014, 

fapt generat, în principal de creșterea încrederii, însă rămân mai puțin satisfăcătoare în țările din 

sudul și estul UE; 

 Condițiile pentru consumatorii vulnerabili (de exemplu, cei care se confruntă cu probleme 

financiare grave) pot fi problematice; 

 Nivelul de încredere a consumatorilor în comerțul online crește, dar obstacolele care 

împiedică dezvoltarea comerțului electronic la potențialul său deplin rămân în continuare (de exemplu, 

restricții teritoriale aplicate de către comercianții online). 

 

                                                           
7 Tabloul de bord al condițiilor pentru consumatori – ediția 2017 
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 În Tabloul de bord al condițiilor pentru consumatori publicat de către Comisia Europeană în 

anul 2019 principalele constatări-cheie sunt: 

● După îmbunătățiri semnificative ale condițiilor pentru consumatori, a fost înregistrată o 

scădere a acestora în anul 2018 ca urmare a diminuării încrederii consumatorilor din unele țări 

vest europene; 

● Țările sudice și estice din UE au redus discrepanțele față de media UE, fapt ce conduce la 

realizarea unor condiții ale consumatorilor mai puțin inegale față de diferite regiuni ale UE; 

● Mai mult de 70% dintre consumatori au încredere că vânzătorii le respectă drepturile și 

peste 60% dintre consumatori au avut o experiență pozitivă cu privire la relația cu comercianții în 

momentul în care au formulat o plângere; 

● Vânzătorii se conformează cu ușurință cerințelor din legislația referitoare la consumatori, 

iar acest fapt se datorează desfășurării de activități de aplicare a prevederilor legale; 

● „Pressure selling”8 este practica comercială neloială cea mai frecvent întâlnită de către 

consumatori, iar acest lucru este legat de faptul că vânzătorii își monitorizează competitorii; 

● Mai mult de jumătate dintre consumatori sunt influențați de caracteristicile ecologice ale 

produselor atunci când fac cumpărături; 

● Din ce în ce mai mulți cumpărători adoptă practica comerțului electronic, însă nivelul de 

încredere în comerțul online este mai scăzut în situația în care achiziționează din țări din afara UE. 

 

II. Prezentarea generală a misiunii de audit al performanței. Obiectivele auditului, criteriile 

și metodologia de audit.  

 

2.1 Motivarea selectării temei de audit al performanței 

Politica privind consumatorii trebuie să fie o componentă esențială a politicii sociale din cadrul 

fiecărui stat, aceasta necesitând stabilitate, obiective, priorități și instrumente proprii. 

Protecția consumatorilor trebuie privită ca fenomen social-economic complex, care presupune 

integrarea sistemică a intereselor consumatorilor în toate domeniile relevante. 

Întrucât Curtea de Conturi a primit în ultimii ani diverse sesizări/petiții cu privire la activitatea 

ANPC (instituție finanțată din fonduri publice) și-a propus prin auditul performanței să obțină și să 

furnizeze informații reale și obiective privind eficiența/eficacitatea și transparența cu care ANPC și-a 

îndeplinit obiectul de activitate. De asemenea, auditul performanței intenționează să promoveze cele mai 

bune practici în domeniul politicilor pentru protecția consumatorilor și să vină în sprijinul ANPC cu 

recomandări care să conducă la îmbunătățirea mecanismelor de supraveghere a piețelor, prețurilor și 

drepturilor consumatorilor.  

 

2.2 Obiectivul principal și obiectivele specifice ale auditului 

 

Misiunea de audit al performanței a avut ca obiectiv general, evaluarea măsurii în care activitatea 

privind protecția consumatorilor, desfășurată la nivelul ANPC, a funcționat eficient și eficace, cu 

respectarea criteriului de economicitate. Deopotrivă, obiectivul misiunii de audit a fost acela de a 

identifica vulnerabilitățile în activitatea auditată, pentru a formula recomandări care să conducă la 

                                                           
8 Pressure selling - situație în care consumatorii sunt supuși unor presiuni ca urmare a unor apeluri sau mesaje persistente de vânzări, prin care  sunt 

îndemnați să cumpere sau să semneze un contract. 
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îmbunătățirea performanței activităților derulate la nivelul ANPC. 

Principalele obiective specifice urmărite în cadrul acțiunii de audit al performanței se referă la 

următoarele:  

- Evaluarea modului în care s-au realizat și implementat politicile și strategiile Guvernului în 

domeniul protecției consumatorilor;  

- Evaluarea situației consumatorilor la nivelul pieței interne comparativ cu cea din UE; 

- Evaluarea organizării structurale a entității, în vederea îndeplinirii atribuțiilor în domeniul 

protecției consumatorilor; 

- Evaluarea activității de control și supraveghere piață atât la nivelul structurii centrale cât și la 

nivelul comisariatelor regionale; 

- Evaluarea activității desfășurate la nivelul Serviciului produse și servicii financiare, Serviciului 

pentru derularea procedurilor privind intermediarii de credite, Serviciului recuperare creanțe, Direcției 

de insolvență a persoanelor fizice, Direcției de soluționare alternativă a litigiilor, Centrului European al 

Consumatorilor, precum și activității desfășurate la nivelul laboratoarelor din subordinea ANPC; 

- Evaluarea sistemului de control intern/managerial și al auditului intern la nivelul entității 

auditate. 

 

2.3 Criteriile de audit 

 

Întrucât la nivelul entității nu au fost stabilite criterii de performanță aplicabile activității privind 

protecția consumatorilor, criteriile de audit au fost stabilite din următoarele surse:  

- Legislația națională și internațională specifică domeniului auditat, 

- Exemple de bună practică din mediul european/internațional. 

- Criteriile de audit identificate au fost utilizate în vederea analizei performanței activității privind 

protecția consumatorilor desfășurate la nivelul ANPC, respectiv: 

a) realizările în domeniul protecției consumatorilor a unor țări cu economii similare și indicatori 

privind evaluarea situației consumatorilor la nivelul UE; 

b) gradul de implementare a prevederilor privind protecția consumatorilor stabilite în Programele 

de guvernare, în Programul sectorial de supraveghere a pieţei și Planul Național de Control Integrat; 

c) indicatori sintetici care reflectă activitatea de control și supraveghere piață desfășurată la 

nivelul ANPC și structurilor teritoriale; 

d) indicatori care reflectă activitatea desfășurată la nivelul Direcției de insolvență a persoanelor 

fizice, Direcției de soluționare alternativă a litigiilor, Centrului European al Consumatorilor, precum și 

activitatea desfășurată la nivelul laboratoarelor din subordinea ANPC. 

 

2.4 Descrierea metodologiei de audit, a abordărilor auditului, respectiv a procedurilor de 

audit utilizate pentru colectarea și analizarea datelor și informațiilor 

Procedurile de audit utilizate pentru realizarea misiunii de audit al performanței au fost selectate 

în funcție de specificul activității desfășurate de ANPC și de obiectivele specifice stabilite în faza de 

planificare.  

În etapa de execuție a auditului performanței, pentru a stabili dacă toate categoriile de operațiuni 

verificate respectă principiile de economicitate, eficiență și eficacitate, auditorii publici externi au aplicat 

următoarele proceduri de fond: 

a) proceduri analitice;  
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b) teste de detaliu. 

Procedurile analitice s-au aplicat asupra datelor exprimate sub formă numerică și au presupus 

calcule, analize ale proporțiilor, tendințe și fluctuații ale informațiilor etc.  

Statisticile descriptive au fost utilizate pentru înţelegerea distribuţiei datelor şi a informaţiilor 

(spre exemplu, graficele, care ilustrează dinamica unui indicator, valorile unei variabile). 

Analiza „înainte şi după” a fost utilizată de auditorii publici externi pentru analiza probelor de 

audit şi a constat în compararea situaţiei existente înaintea demarării unui program cu situaţia rezultată 

după finalizarea acestuia (Spre exemplificare: Programul sectorial de supraveghere a pieţei și Planul 

Național de Control Integrat). 

Analiza nivelului de îndeplinire a obiectivelor a fost utilizată de auditorii publici externi pentru 

analiza probelor de audit în principal pentru a determina dacă obiectivele stabilite au fost atinse, precum 

şi pentru a identifica acei factori care au condus la nerealizarea sau realizarea parţială a acestora (Spre 

exemplificare, gradul de implementare a prevederilor privind protecția consumatorilor stabilite în 

Programele de guvernare). 

 

III. Sinteza principalelor constatări rezultate ca urmare a auditului efectuat 

 

3.1 Evaluarea organizării structurale a entităţii auditate, în vederea îndeplinirii atribuţiilor 

stabilite prin legislaţia specifică  

 

ANPC a fost înfiinţată în baza prevederilor OUG nr. 2/04.01.2001 pentru stabilirea unor măsuri 

privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice şi a HG nr. 700/11.07.2012 privind 

organizarea şi funcţionarea ANPC, cu modificările și completările ulterioare. 

ANPC este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, ce 

funcţionează în subordinea Guvernului și în coordonarea ministrului economiei, energiei şi mediului de 

afaceri, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale. 

Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei 

consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii.  

La data prezentei acțiuni de audit, numărul de posturi aprobate este de 985, inclusiv demnitarii, 

din care pentru aparatul central 352 de posturi. În dinamică, numărul posturilor aprobate pentru 

structura centrală a ANPC a înregistrat o creștere de cca 3,5 ori mai mare în anul 2019 (352 posturi), 

față de anul 2015 (103 posturi).  

La nivel regional, activitatea ANPC este desfășurată în cadrul Comisariatelor regionale 

pentru protecţia consumatorilor, care sunt organizate ca structuri teritoriale subordonate, cu 

competenţe limitate teritorial şi sunt conduse de comisari-şefi. 

La nivelul anului 2019, numărul de posturi de conducere și de execuție aprobate pentru 

comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor a fost 633.  

Numărul de specialiști cu pregătire universitară care pot desfășura acțiuni de control în cadrul 

ANPC este prezentat în tabelul următor: 

Tabel nr. 1 

Comisariat regional 
2015 2016 2017 2018 2019 

Al Nal Sf D Al Nal Sf D Al Nal Sf D Al Nal Sf D Al Nal Sf D 

CRPC N-V (Cluj) 25 19 7 2 25 18 8 2 24 15 8 2 22 13 8 2 26 14 9 1 

CRPC Vest (Timiș) 14 17 5 0 14 18 4 0 13 18 5 0 12 15 5 0 13 14 4 0 
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Comisariat regional 
2015 2016 2017 2018 2019 

Al Nal Sf D Al Nal Sf D Al Nal Sf D Al Nal Sf D Al Nal Sf D 

CRPC S-V (Craiova) 19 40 10 0 19 40 10 0 17 38 10 0 15 36 10 0 16 37 10 0 

CRPC Sud Muntenia 15 24 9 4 15 26 7 4 17 23 7 3 15 25 8 3 15 21 9 2 

CRPC N-E (Iași) 18 21 4 0 18 21 4 0 18 21 4 0 18 21 4 0 18 21 4 0 

CRPC S-E (Galați) 16 29 0 0 16 29 0 0 15 29 0 0 15 29 0 0 14 28 0 0 

CRPC Centru 

(Brașov) 17 18 10 4 17 22 11 4 16 20 11 4 17 16 12 4 17 14 15 4 

CRPC București-

Ilfov 18 19 2 30 18 19 0 23 18 20 10 25 19 20 4 24 20 24 5 22 

ANPC aparat central 2 6 5 0 3 5 6 0 2 3 7 0 1 2 7 0 3 5 7 3 

TOTAL 144 193 52 40 145 198 50 33 140 187 62 34 134 177 58 33 142 178 63 32 

Notă: Al - produse alimentare; Nal - produse nealimentare; Sf - servicii financiare; D – altele, diverse specializări 

 

Pentru a evalua nivelul de pregătire profesională a angajaților cu atribuții de control, echipa de 

audit a adresat conducerii ANPC o întrebare de referință, în cadrul unui chestionar. Ca urmare a 

răspunsului formulat de către conducere, a rezultat faptul că pe o scară de la 1 la 10, nivelul de pregătire 

al specialiștilor din cadrul ANPC este de 8. 

 Auditul remarcă faptul că planul de pregătire profesională la nivelul ANPC nu a urmărit 

o dezvoltare echilibrată și echitabilă a competențelor profesionale la nivelul tuturor salariaților cu 

atribuții în derularea activității de bază a instituției. 

 

Analiza SWOT a ANPC 

 

În urma efectuării analizei SWOT pentru perioada auditată, s-au identificat punctele tari şi slabe 

ale ANPC, oportunităţile şi riscurile la care este supusă instituția, astfel: 

 

 

♦ Rolul cheie al ANPC în domeniul protecţiei
consumatorilor

♦ Structuri de control atât la nivel central cât și la nivel
regional și județean

♦ Crearea unor structuri (SAL, DIPF, SPSF), în perioada
2016 -2017, cu scopul de a asigura un nivel înalt de
protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei

♦ Plan de acţiuni cu termene de executare (programe
tematice de control)

♦ Rapoartele de activitate întocmite în urma acțiunilor
desfășurate în baza programelor sectoriale conțin o
secțiune distinctă intitulată sfaturi pentru consumatorii
care achiziționează produsele supuse verificărilor

♦ Capacităţi de autosesizare, acţiuni operative în
examinarea petiţiilor

♦ Protocoale încheiate cu alte autorități publice

♦ Reacție rapidă în cazul sesizărilor Birourilor vamale

♦ Reacție promptă în contextul crizei COVID-19

PUNCTE FORTE 
(strengths)
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♦ Lipsa unei strategii naționale în domeniul protecției
consumatorilor

♦ Modificări frecvente ale cadrului legal de reglementare a
structurii organizatorice a ANPC precum și instabilitate la
nivel managerial, ceea ce ar putea reprezenta un factor
perturbator în elaborarea și implementarea unei strategii
coerente care să conducă la atingerea obiectivelor de
performanță

♦ Lipsa unui sistem de management instituţional care
conduce la o coordonare generală insuficientă, reticențe
în activitate (responsabilizare şi control asupra executării
sarcinilor/utilizării resurselor, utilizare iraţională a
timpului)

♦ Lipsa de personal din cadrul direcțiilor de specialitate

♦ Lipsa activităţilor de instruire a personalului de
specialitate

♦ Resurse financiare insuficiente pentru motivarea
comisarilor cu atribuții de control sau pentru editarea unor
pliante informative pentru consumatori

♦ Suport logistic necorespunzător (ex.Laborator Vinuri)

♦ Capacităţi tehnico-materiale insuficiente, lipsa
încăperilor/ arhivă utilate special, pentru gestiunea actelor
pe termen lung, în special a actelor de control

PUNCTE SLABE 
(weaknesses) 

♦ Eficientizarea conlucrării cu autorităţile publice, în
vederea protecţiei consumatorilor, depistării
contravenţiilor, aplicării sancţiunilor

♦ Realizarea schimbului de bune practici în domeniul
supravegherii pieței cu alte autorități/instituții cu atribuții
similare din țară

♦ Dezvoltarea colaborării prin participare la training-uri la
nivel internaţional, facilitându-se astfel schimbul de
experienţă cu omologii din ţările UE, în domeniul
supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor

♦ Accesul la diverse programe de instruire şi perfecţionare
profesională

♦ Îmbunătăţirea accesului la informaţii din

domeniu, care va permite realizarea obiectivelor şi
atingerea rezultatelor scontate

♦ Îmbunătățirea comunicării și consolidarea capacităților,
astfel încât consumatorii să își cunoască mai bine
drepturile, iar comercianților, în special întreprinderilor
mici și mijlocii, să le fie mai ușor să își îndeplinească
obligațiile

♦ Interes din partea opiniei publice şi media privind
drepturile consumatorilor

♦ Analizarea provocărilor cu care se va confruntă în viitor
politica de protecție a consumatorilor într-un mediu
economic și tehnologic care evoluează rapid

♦ Elaborarea unor obiective clare și un plan de activitate
realist care să asigurare funcționarea laboratoarelor din
structura ANPC în condiții de eficiență și eficacitate

Oportunităţi 
(Opportunities)

♦ Insuficienţa capacităţilor profesionale în activitatea de
control și supraveghere piață (lipsa personalului în
direcțiile de specialitate)

♦ Insuficienţa bugetului alocat pentru cheltuieli de
personal și nu numai

♦ Lipsa programului de pregătire profesională

♦ Fluctuaţia personalului calificat din cauza nivelului
scăzut de motivaţie, fapt ce ar putea afecta realizarea
calitativă a sarcinilor atribuite

♦ Pasivitatea/neimplicarea consumatorilor în protecţia
drepturilor sale

Ameninţări 
(Threats)
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3.2 Evaluarea activității juridice derulate la nivelul ANPC 

În cadrul structurii centrale a ANPC funcționează Serviciul Juridic, în subordinea directă a 

președintelui ANPC, iar în cadrul CRPC-urilor funcționează câte un compartiment juridic.  

În perioada 2016 -2018, ANPC și CRPC-urile au funcționat cu un număr mediu total de 37 de 

posturi de consilieri juridici aprobate, din care: 33 de posturi ocupate și respectiv un număr mediu 

de 4 posturi vacante. Urmare a reorganizării prevăzute prin HG nr.16/17.01.2019, în anul 2019 au fost 

aprobate un număr total de 52 de posturi de consilieri juridici din care 28 de posturi ocupate și 24 

vacante. 

 Evaluarea activității juridice la nivelul ANPC denotă faptul că entitatea a dispus de un 

număr relativ redus de consilieri juridici în perioada auditată, în raport cu multitudinea de dosare 

în care ANPC este parte. O situație deosebită se întâlnește în anul 2019 la Regiunea București-Ilfov 

unde toate cele 5 posturi aprobate sunt vacante, existând o persoană detașată pe unul din aceste posturi. 

În perioada 2015 – 2019, ANPC a fost implicată într-un număr de 7.128 litigii din care 

1.206 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată la nivelul structurii centrale a ANPC (778 dosare 

au reprezentat litigii cu operatorii economici (64,51%), 428 dosare au reprezentat litigii de muncă 

(35,49%) și 5.922 dosare la nivelul structurilor teritoriale (5.619 dosare au reprezentat litigii cu 

operatorii economici (94,88%) și 303 dosare au reprezentat litigii de muncă (5,12%). 

 În ceea ce privește activitatea privind consumatorii, auditul a remarcat faptul că în perioada 

auditată, au fost sesizate organele de cercetare penală cu privire la fapte săvârșite de unii operatori 

economici, atât la nivelul structurii centrale (o acțiune împotriva unui operator de telefonie mobilă) cât 

și la nivel teritorial: CRPC S-E Galați (18 sesizări) și CJPC Suceava (4 sesizări). 

În concluzie, multitudinea și complexitatea litigiilor în care ANPC a fost parte, în raport 

cu numărul personalului de specialitate, a constituit o piedică în desfășurarea activității instituției 

în condiții optime. 

 

3.3 Evaluarea activității de control și supraveghere piață atât la nivelul structurii centrale 

cât și la nivelul comisariatelor regionale 

La nivel central, ANPC are în structura sa Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă şi 

Armonizare Europeană, care asigură coordonarea activității de control la nivel naţional. 

Activitatea de control este desfăşurată de cele 41 comisariate județene pentru protecţia 

consumatorilor şi Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, structuri fără 

personalitate juridică, care sunt cuprinse în 8 comisariate regionale pentru protecția consumatorilor, 

structuri cu personalitate juridică subordonate ANPC.  

Activitatea de supraveghere şi de control s-a desfăşurat, în baza: 

- programelor de control tematice întocmite trimestrial și aprobate de preşedintele ANPC care 

au la bază, în principal, programul sectorial de supraveghere a pieţei, aferent produselor nealimentare 

şi planul național unic de control integrat, aferent produselor alimentare (a cărui elaborare este 

coordonată de Autoritatea Naţională Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor); 

- dispozițiilor preşedintelui ANPC (comandament Litoral, Comandament de iarnă, alte controale 

dispuse de Preşedintele ANPC prin Ordin);  

- reclamaţiilor consumatorilor, sesizărilor mass-media etc; 

- solicitării altor instituţii (controale individuale sau în echipe mixte); 

- programelor proprii de control, întocmite la nivel regional/judeţean.  
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 ANPC are competenţe de a verifica respectarea dispoziţiilor legale incidente într-un număr de 

4 domenii principale de activitate, din care 3 domenii conţin 60 de subdomenii, respectiv: domeniul 

produse alimentare – 18 subdomenii (30%), domeniul produse nealimentare – 27 subdomenii (45%) 

și domeniul prestări servicii în sectorul nealimentar – 15 subdomenii (25%). 

Situaţia centralizată a tematicilor de control stabilite prin programele de control tematice aprobate 

de preşedintele ANPC în perioada 2015-2019, este prezentată în tabelul următor: 
Tabel nr. 2 

Nr.crt. Anul Număr de acțiuni 

tematice, din care: 

Produse și servicii alimentare Produse și servicii nealimentare 

1 2015 56 30 26 

2 2016 61 36 25 

3 2017 45 24 21 

4 2018 51 30 21 

5 2019 32 16 16 

 

 Auditul a remarcat faptul că nu a existat o justificare a modului de selecție a acțiunilor 

de control desfășurate în baza programelor de control tematice întocmite trimestrial în perioada 

auditată, deși a existat o procedură operațională privind programarea acțiunilor de control tematice, 

aprobată la nivelul ANPC în anul 2011, care prevedea întocmirea unor referate prin care să fie justificat 

modul în care sunt selectate acțiunile de control. 

 Mai mult, ANPC nu a deținut o bază de date actualizată la zi, cu informații privind 

controalele efectuate/măsurile întreprinse/sancțiuni aplicate etc, informații cu o mare relevanță 

pentru entitatea auditată.  

Trebuie precizat faptul că auditorii publici externi manifestă rezerve cu privire la 

acuratețea datelor și informațiilor puse la dispoziție de către ANPC, întrucât acestea, deși sunt 

esențiale pentru evaluarea activității instituției (fac referire la controalele efectuate și rezultatele 

acestora) au fost predate cu mari întârzieri și au conținut multiple erori. 

Din datele puse la dispoziția echipei de audit a reieșit faptul că la nivelul ANPC și a 

subordonatelor s-au efectuat în perioada ianuarie 2015 – septembrie 2019 un număr de 13.103 controale 

operative la un număr de 41.233 operatori economici și 130.397 controale tematice la un număr de 

341.202 operatori economici.          

Tabel nr. 3 

Distribuția controalelor operative și a celor tematice pe comisariate regionale 

pentru perioada ianuarie 2015 - septembrie 2019* 

Comisariate regionale pentru 

protecția consumatorilor 

Indicatori 

Nr. acțiuni 

operative 

Nr. operatori economici 

controlați ca urmare a 

acțiunilor operative 

Nr. acțiuni 

tematice 

realizate 

Nr. operatori economici 

controlați ca urmare a 

acțiunilor tematice 

CRPC Centru (Brașov) 946 951 2.046 69.056 

CRPC București-Ilfov 79 79 11.537 19.662 

CRPC N-V (Cluj) 5.943 24.912 35.981 53.267 

CRPC S-V (Craiova ) 489 453 17.029 33.536 

CRPC S-E (Galați) 1.472 1.311 17.392 28.392 

CRPC Nord-Est (Iași) 1.179 1.064 44.802 52.343 

CRPC Sud Muntenia (Ploiești) 2.558 12.026 1.265 40.722 

CRPC Vest (Timiș) 437 437 345 44.224 

* Tabelul de mai sus a fost completat în baza datelor puse la dispoziție de către ANPC, după solicitări repetate efectuate 

de către echipa de audit. 
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Pe ani, evoluția numărului de acțiuni de control operative și de acțiuni de control tematice se 

poate observa în diagrama următoare: 

         Diagrama nr.1 

 
 

Volumul activităților de control desfășurate în perioada auditată raportat la categoriile de 

operatori economici la care ANPC efectuează controale se prezintă astfel: 

Diagrama nr.2 

 

 

 Se observă faptul că cele mai multe acțiuni de control au fost efectuate la vânzători și la 

prestatorii de servicii, ponderea acestora fiind de aproximativ 65% și 28%, iar cele mai puține s-au 

desfășurat la importatori și producători (0,76%, respectiv 1,20 % din totalul operatorilor economici), 

în condițiile în care importurile României de bunuri și servicii, raportate la PIB, au reprezentat în 

anul 2018 cca 44,59%.  

În contextul celor de mai sus, echipa de audit a efectuat o analiză menită să determine măsura în 

care acțiunile de control vizează cu prioritate: fie operatorii economici care prezintă riscuri mari din 

perspectiva asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor, fie gradul de acoperire a pieței 

naționale.  
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Pentru a concluziona, echipa de audit a adresat conducerii ANPC printr-un chestionar, o întrebare 

cu referire la analizele de risc efectuate la nivelul conducerii ca de exemplu: operatorilor economici activi 

într-un anumit sector; tipurile de operatori economici: producători, importatori, distribuitori; cantitatea 

și tipul de produse furnizate pe piață de acești operatori economici; principalele canale de vânzări (online 

sau spațiu de vânzare cu amănuntul); lanțurile de aprovizionare și cota de piață a acestora. 

Din răspunsul formulat a rezultat că nu au fost efectuate astfel de analize, însă unele CRPC-uri 

(S-E Galaţi, Bucureşti-Ilfov, Centru Braşov etc) au avut încheiate protocoale cu Registrul Comerţului, 

deci aveau posibilitatea de a solicita informații cu privire la domeniile de activitate pentru care sunt 

autorizați operatorii economici înregistrați. 

 În concluzie, dat fiind faptul că la nivelul ANPC nu s-a utilizat o bază de date care să 

conțină operatorii economici grupați pe domenii de activitate, canalele de vânzare folosite, cifră de 

afaceri, etc, în funcție de care să fie definite criterii de selecție a acelor operatori care să facă obiectul 

controalelor ANPC, nu se poate determina eficacitatea controalelor efectuate.  

Altfel spus, procedurile existente la nivelul ANPC creează premisele pentru „a face lucrurile 

cum trebuie”, dar nu și „de a face ceea ce trebuie”.  

În opinia auditorilor, multe deficiențe care sunt prezentate în acest raport de audit s-au 

produs pe fondul lipsei unei aplicații informatice viabile care să fie folosită de toate comisariatele, 

prin intermediul căreia să fie raportați periodic indicatorii rezultați ca urmare a desfășurării 

acțiunilor și care să asigure păstrarea datelor de intrare și conservarea datelor rezultate (backup).   

Potrivit informațiilor furnizate de conducerea ANPC, în perioada auditată a fost în uz o aplicație 

informatică – TRENCADIS - atât la nivel central (Compartimentul Analize și Sinteze), cât și la nivel 

teritorial. Însă, din corespondența pusă la dispoziție de reprezentanții ANPC, a rezultat că aplicația 

respectivă nu a fost utilizată continuu. Este de menționat că la solicitarea echipei de audit de a i se 

transmite date de la nivelul comisariatelor, s-a răspuns faptul că informațiile nu sunt complete 

întrucât s-au obținut prin „culegerea manuală” din actele de control, motivat  de lipsa unui sistem 

informatic. 

Statistic, situația numărului de acțiuni de control efectuate în perioada auditată de fiecare 

comisariat județean în parte este prezentată în diagrama de mai jos: 

Diagrama nr.3 

 
 

În scopul stabilirii gradului de încărcare pe fiecare comisar în parte, echipa de audit a procedat la 

compararea datelor transmise de către structurile teritoriale ale ANPC, referitoare la numărul acțiunilor 
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de control realizate și numărul comisarilor cu atribuții de control existent în perioada auditată, pentru a 

determina numărul mediu de acțiuni efectuate de un comisar la nivel de județ. 

Rezultatele obținute sunt prezentate în diagrama de mai jos:     
Diagrama nr. 4 

 

 Se remarcă o discrepanță semnificativă a gradului de încărcare a fiecărui comisar în 

funcție de comisariatul din care face parte, existând 14 județe în care numărul de acțiuni pe comisari 

este sub valoarea medie la nivel național (cca. 209 acțiuni/comisar), iar raportul între gradul de încărcare 

între județul în care s-a înregistrat cea mai mică valoare (București) și cea mai mare valoare (Harghita) 

este de 1 la 8. Totodată se remarcă faptul că la nivelul Comisariatului București s-au derulat de 4 ori mai 

puține acțiuni de control decât numărul mediu de controale/comisar (209). 

Aceste diferențe devin greu de explicat în contextul în care numărul operatorilor economici 

existenți în zona București este de 349.000 (pentru anul 2019), iar cel din Harghita este de 28.000. 

De altfel, prin chestionarele trimise spre completare comisarilor cu atribuții de control, 

echipa de audit a solicitat furnizarea unei opinii cu privire la percepția pe care o au referitor la 

gradul de încărcare rezultat din punerea în aplicare a programelor de control aprobate la nivelul 

ANPC și la nivelul comisariatelor. 

Din cei 170 de comisari care au răspuns solicitării auditorilor: 

 70 comisari au considerat că există echilibru între obiectivele stabilite și resursele interne 

disponibile (umane și de timp), iar dintre aceștia 2 apreciază că programele de control cuprind entități la 

care controlul devine o formalitate, consumator de resurse; 

 un comisar a considerat că este un dezechilibru între obiective (acțiuni prea puține) și resursele 

interne disponibile (prea multe); 

 92 comisari (54% din total) au considerat că este dezechilibru între obiective (acțiuni 

prea multe) și resursele interne disponibile (prea puține), iar dintre aceștia 21 apreciază că 

programele de control cuprind entități la care controlul devine o formalitate, consumator de 

resurse; 

 un comisar a considerat că programele de control cuprind entități la care controlul devine o 

formalitate, consumator de resurse; 

 6 comisari nu au răspuns la a această întrebare. 

Domeniile pe care s-au axat cu preponderență acțiunile de control desfășurate au fost 

comercializarea produselor nealimentare și prestarea serviciilor nealimentare, acestea reprezentând 

47% din total acțiuni și comercializarea produselor alimentare și prestarea serviciilor alimentare, care 

constituie 46 % din total acțiuni, așa cum se poate observa în diagrama de mai jos. 

232

181

315

49

249
278

208

133

313

248

207
185

229

96

279
241

130
108

240

353

236

405

63

209

315

159

232

305

254

254

231
207

264
241

330

221
244

240

206

144

323

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

A
B

A
G

A
R B

B
C

B
H

B
N

B
R

B
T

B
V

C
J

C
L

C
S

C
T

C
V

D
B

D
J

G
J

G
L

G
R

H
D

H
R IF IL IS

M
H

M
M

M
S

N
T

O
T

P
H

S
B S
J

S
M S
V

T
L

T
M T
R

V
L

V
N

V
S

Numărul mediu de acțiuni de control/comisar realizate la nivelul fiecărui CJPC  în perioada ianuarie 

2015 - septembrie 2020



pagina 22 

Diagrama nr. 5 

 

 

 Numărul de procese verbale de constatare a contravenției reprezintă un indicator care 

poate fi influențat semnificativ de resursa umană existentă, precum și de gradul de risc pe care îl 

reprezintă operatorii controlați (cu tendință de a eluda reglementările legale). Întrucât planificarea 

acțiunilor nu a avut la bază o analiză de risc a operatorilor existenți în piață, s-a procedat la 

determinarea numărului mediu de procese verbale de constatare a contravenției/comisar pentru 

fiecare comisariat județean. 

Astfel s-a remarcat faptul că în perioada 2015 - septembrie 2019 cele mai multe 

sancțiuni/comisar au fost aplicate în următoarele structuri teritoriale: Vaslui, Arad, Neamț, Bihor, 

Harghita, iar cele mai puține în București, Constanța, Gorj, Ilfov, Timiș.  
Diagrama nr.6 

 

 Drept urmare, din analiza valorilor rezultate pentru indicatorii de mai sus, rezultă faptul că 

abordarea tematicilor de control, respectiv punerea lor în practică la nivelul comisariatelor este diferită 

de la un comisariat județean la altul, dat fiind că atât gradul de încărcare cu acțiuni de control/comisar 

cât și numărul de procese verbale de constatare a contravenției încheiate/comisar au înregistrat un 
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raport între valoarea maximă și cea minimă de aproximativ 8,5 la 1 și un raport între valoarea 

medie și cea minimă de peste 3,5 la 1. 

Menționăm că pe lângă aplicarea contravențiilor, soldate cu avertismente sau amenzi 

contravenționale, comisarii ANPC au aplicat și alte măsuri, precum: 

 Decizii de încetare a practicilor comerciale incorecte =703 

 Decizii de închidere temporară/definitivă a unităţilor/Decizii de dispunere a măsurilor/ 

sancțiunilor complementare = 352 

 Procese verbale de distrugere = 3.435 

Potrivit datelor transmise de comisariate, numărul avertismentelor și amenzilor, pentru perioada 

2015 – septembrie 2019 grupate pe regiuni se prezintă astfel:     
Diagrama nr. 7 

 

 Potrivit datelor de mai sus, în perioada auditată, din totalul de 202.448 procese verbale de 

constatare a contravențiilor, au fost aplicate 99.230 avertismente (49%) și 103.218 amenzi (51%). 

Se remarcă o disproporție semnificativă a ponderii sancțiunilor de tip avertisment între diferitele 

comisariate regionale, de la 28% CRPC București – Ilfov, la 56% în cazul CRPC Nord-Est (Iași), ceea 

de denotă o abordare neunitară a modului de aplicare a sancțiunilor.  

Așa cum rezultă din datele transmise de comisariate, valoarea totală a amenzilor aplicate în 

perioada 2015 – sept. 2019 a fost de aproximativ 376.800.000 lei. Raportat la comisariatele regionale cea 

mai mare valoare a fost înregistrată la CRPC Sud-Muntenia (cca 75.300.000 lei), în timp ce la nivelul 

CRPC Sud-Vest (Craiova) s-a înregistrat o valoare de cca 27.150.000 lei. 

Principalele fapte săvârșite pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale în 

perioada 2015 – 2019 au constat în: data limită de consum depășită; neafișare preț și pe/UM; lipsă 

etichete; elemente de identificare netraduse în limba română; păstrare necorespunzătoare; 

neacordare garanție legală de conformitate, ceea ce a condus la încălcarea prevederilor legale precum 

OG nr. 21/1992 republicată, Legea nr. 449/2003, Legea nr. 363/2007, etc. 

 Nivelul de încasare a amenzilor este relativ mic, de aproximativ 20%, iar numărul de 

amenzi care se transmit spre executare silită către ANAF variază de la 2,62% (CRPC N-V Cluj) la 

18,58 % (CRPC București - Ilfov) din totalul amenzilor aplicate.  
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Menționăm că nu au făcut obiectul analizei valorile centralizate la nivelul CRPC Centru (Brașov) 

deoarece acestea sunt în mod evident eronate, întrucât CJPC Brașov a raportat, de exemplu, pentru anul 

2015 un număr de 347 amenzi, din care executate silit un număr de 10.019. 

Având în vedere numărul foarte mic al încasărilor din totalul amenzilor aplicate, rezultă explicit 

faptul că la nivelul celor două instituții ale statului (ANPC/ANAF) nu a existat o monitorizare a gradului 

de încasare.  

Astfel, în scopul stabilirii modului de relaționarea a ANPC cu ANAF echipa da audit a adresat o 

întrebare conducerii ANPC, cu referire la demersurile inițiate pentru colaborarea acesteia cu ANAF, în 

calitate de instituție abilitată în colectarea veniturilor bugetului de stat, deci singura cu atribuții în 

încasarea amenzilor aplicate de către ANPC. 

Din răspunsul oferit a rezultat că “nu există protocol între ANPC/CRPC –ANAF pe această 

temă”. Conform prevederilor legale cât și a Procedurii cadru de control aprobată de către ANPC, în caz 

de neprezentare a dovezii de plată a amenzii contravenționale de către operatorul economic cât și pentru 

amenzile necontestate se trimite spre executare silită procesul verbal la ANAF, de unde se primeşte 

confirmarea de luare în evidență, apoi sunt urmărite și înregistrate de consilierul juridic al fiecărei 

entităţi din cadrul ANPC. 

În aceste condiții, opinăm că este dificil pentru conducerea comisariatelor de a avea o 

evidență clară a gradului de încasare a amenzilor, informație care poate constitui un indicator 

relevant în ceea ce privește sumele ce se fac venit la bugetul de stat. 

De asemenea, în tabelul de mai jos, se prezintă o imagine la momentul septembrie 2019 care 

surprinde potențialului pieței de consum, numărul operatorilor verificați în perioada ianuarie – 

septembrie 2019 și numărul de comisari cu atribuții de control existenți în fiecare comisariat județean. 
Tabel nr. 4 

Indicator*/ 

Județ 
AB  AG  AR  B  BC  BH  BN  BR  BT  BV  BZ CJ  CL  CS  

Nr. oper. 

existenți 
37.931 59.402 45.690 349.776 43.815 70.402 30.044 24.484 23.860 63.415 34.914 102.775 20.727 24.237 

Nr. oper. 

verificați  
1.720 1.157 1.891 1.936 1.702 2.995 607 313 2.024 2.372  -  2.747 995 1.492 

Nr. 

comisari  
9 9 7 39 10 12 3 3 7 14 6 16 6 9 

Indicator/ 

Județ 
CT  CV  DB  DJ  GJ  GL  GR  HD  HR  IF  IL  IS  MH  MM  

Nr. oper. 

existenți 
86.093 15.872 45.838 59.620 26.961 41.754 19.828 40.854 28.458 81.403 18.454 70.567 19.403 47.083 

Nr. oper. 

verificați  
1.722 1.012 762 1.314 985 1.451 1.440 1.462 1.196 722 1.322 2.389 1.584 1.553 

Nr. 

comisari 
14 6 4 10 10 8 5 8 4 13 7 11 10 8 

Indicator/ 

Județ 
MS  NT  OT  PH  SB  SJ  SM  SV  TL  TM  TR  VL  VN  VS  

Nr. oper. 

existenți 
50.615 35.044 29.769 67.210 41.252 21.913 29.872 56.373 21.442 87.001 25.353 30.106 24.834 24.867 

Nr. oper.  

verificați  
2.416 2.134 1.120 2.201 1.813 1.345 1.723 1.534 608 1.262 968 1.584 1.004 2.056 

Nr. 

comisari 
11 10 9 13 11 6 8 7 3 12 5 9 9 7 

* la luna septembrie 2019 

 

 Se observă faptul că există o corelație direct proporțională între numărul de comisari și 

numărul de operatori existenți în piață, însă nu întotdeauna aceasta se regăsește și în număr de 

acțiuni efectuate. Așadar, rezultatele obținute de unele comisariate județene nu sunt pe măsura resurselor 

alocate, fapt ce afectează eficacitatea activității desfășurate de ANPC în ansamblu. În această situație, 

echipa managerială de la nivelul structurii centrale, în urma unei analize riguroase a rezultatelor obținute 
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de unele comisariate și a cauzelor care au condus la rezultate slabe, trebuie să instituie instrumente de 

control/decizie în scopul eficientizării activității. 

 În concluzie: 

- la nivelul ANPC și al structurilor teritoriale nu s-a realizat o bază de date care să stocheze 

informațiile relevante privind activitățile de control desfășurate, fapt ce impune elaborarea 

manuală a oricărei situații statistice privind o anumită perioadă de timp referitoare la indicatorii 

specifici - activitate consumatoare de timp, resurse și susceptibilă de erori; 

- la nivelul ANPC nu s-a utilizat o bază de date care să conțină operatorii economici grupați 

pe domenii de activitate, canalele de vânzare folosite, cifră de afaceri etc. în funcție de care să fie 

definite criterii de selecție a acelor operatori care să facă obiectul controalelor ANPC, astfel că nu 

se poate determina eficacitatea controalelor efectuate; 

- gradul de încărcare cu acțiuni de control/comisar cât și numărul de procese verbale de 

constatare a contravenției încheiate/comisar au înregistrat un raport între valoarea maximă și cea 

minimă de aproximativ 8-9 la 1 și un raport între valoarea medie și cea minimă de peste 3,5 la 1; 

- există o disproporție semnificativă a ponderii sancțiunilor de tip avertisment între 

diferitele comisariate regionale, ceea de denotă o abordare neunitară a modului de aplicare a 

sancțiunilor; 

- nu au existat protocoale ANPC/Comisariate - ANAF prin care să fie stabilită modalitatea 

de monitorizare a gradului de încasare a amenzilor aplicate în urma acțiunilor de control efectuate 

de ANPC; 

■ Pentru a reda percepția angajaților ANPC cu privire la eficiența și eficacitatea activității 

manageriale a ANPC, auditorii au transmis comisarilor cu atribuții de control un set de întrebări. 

Analizând răspunsurile formulate, au rezultat o serie de puncte slabe generatoare de riscuri și 

vulnerabilități privind realizarea obiectivelor de performanță, după cum urmează: 

 conducerea nu a asigurat un climat de muncă în care comisarii să se simtă motivați să 

obțină rezultate bune în activitatea desfășurată, există o lipsă de colaborare între conducere și 

comisari, dezinteres profesional și lipsa de colaborare între colegi, neimplicarea managementului 

departamental sau al comisariatului în dezvoltarea profesională a subordonaților; 

 salarizarea personalului cu atribuții de control nu este corelată cu presiunile și riscurile 

aferente activității precum și cu importanța acestui domeniu; 

 imaginea unor comisariate județene este afectată pe fondul perceperii unor acțiuni de 

control ca fiind exagerate, arbitrare și direcționate; 

 conducerea nu este orientată pe calitate, ci mai mult pe cantitate; 

 au fost semnalate situații în care desemnarea comisarilor în acțiuni de control s-a realizat 

pe criterii subiective (obediența sau existența unor interese personale sau politice) care nu au avut 

în vedere specializarea comisarilor; 

 lipsa sprijinului conducerii în acțiunile de control efectuate de comisari, a avut drept 

consecință o abordare precaută a subiectelor complexe; 

 managementul nu a avut o atitudine promptă, de apreciere, în cazul obținerii de către 

comisari a unor performanțe deosebite; 

 nu s-a asigurat protecția comisarilor în situația derulării unor acțiuni de intimidare din 

partea entităților verificate, fapt ce determină pe termen lung afectarea eficacității acțiunilor de 

control. 
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Trebuie precizat faptul că salarizarea comisarilor ANPC este net inferioară personalului 

altor instituții cu sarcini similare, precum ANSVSA sau ANAF, așa cum se poate observa în tabelul 

de mai jos: 
Tabel nr.5 

Salariu luna septembrie 2019 

Funcție ANPC Funcție ANSVSA Funcție ANAF 

Consilier/Comisar superior Consilier superior Consilier superior 

6.687 lei 11.709 lei 8.772 lei 

Consilier juridic superior Consilier juridic superior Consilier juridic superior 

3.954 lei 11.709 lei 8.772 lei 

Șef serviciu  Șef serviciu  Șef serviciu  

8.840 lei 15.545 lei 12.512 

Director general  Director general  Director general  

9.825 lei 15.823 lei 14.328 

Această situație a fost adusă la cunoștința Ministerului Economiei, a Comisiilor pentru Muncă, 

Familie și Protecție Socială din Camera Deputaților și din Camera Senatului României, precum și 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale în vederea obținerii unei majorări salariale. Răspunsul acestor 

instituții privind imposibilitatea majorării salariilor a fost argumentat, pe de o parte de faptul că Legea 

nr. 153/2017 a fost elaborată cu consultarea ordonatorilor principali de credite, iar pe de altă parte că 

nivelul maxim de salarizare se stabilește prin evaluarea instituțiilor și autorităților aflate la același nivel 

de subordonare financiară, neexistând vreo normă de trimitere la alte autorități cu activitate similară. 

 Cu toate acestea, se remarcă faptul că neasigurarea unui nivel de salarizare 

corespunzător poate avea următoarele consecințe:  

 crearea premiselor efectuării unor activități de control formale deoarece comisarii nu sunt 

motivați din punct de vedere salarial; 

 atragerea de personal a cărui pregătire profesională nu este suficient de solidă pentru a 

desfășura acțiuni de control eficiente; 

 migrarea personalului care a dobândit în ANPC experiență profesională către posturi mai 

bine plătite din instituții de stat cu atribuții similare; 

 creșterea riscului de corupție deoarece nu există o corelație între nivelul de salarizare și 

complexitatea atribuțiilor ce trebuie îndeplinite de către comisarii ANPC. 

 

3.4 Evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în Programele Naționale de 

Supraveghere a Pieței în România 

 

Supravegherea pieței este definită9 ca reprezentând activitățile desfășurate și măsurile luate de 

autoritățile publice pentru a asigura că produsele sunt conforme cerințelor stabilite în legislația 

comunitară de armonizare corespunzătoare sau că nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte 

referitoare la protecția intereselor publice. 

 Auditul a remarcat faptul că la nivelul conducerii ministerului nu a existat nicio preocupare 

privind constituirea/funcționarea Comitetului de coordonare pentru supravegherea pieţei. Astfel, 

atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare nu au fost duse la îndeplinire și în consecință nu au fost 

aprobate programe naționale de supraveghere a pieței.  

                                                           
9 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce 

privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 
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Din informațiile furnizate echipei de audit a rezultat că fiecare autoritate națională de 

supraveghere a pieței a elaborat propriul program sectorial în funcție de produsele din aria de 

competență, program asumat de către conducătorii acestora și comunicat autorității competente. Toate 

programele sectoriale ale acestor autorități (respectiv ANPC, BRML, ISCIR, ISC, ANCOM, ANRE, 

Inspecția Muncii, Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Dispozitive Medicale, IGSU, 

ANSVSA, MADR, Ministerul Sănătății, Autoritatea Navală Română, RAR) au fost redactate conform 

unor template-uri stabilite de către Comisia Europeană. 

 MEEMA, în calitate de autoritate competentă care coordonează activitățile de supraveghere a 

pieței la nivel național, nu a elaborat un raport anual generalizat cu privire la evaluarea activităţii de 

supraveghere a pieţei, rezultatele acestor evaluări, precum şi concluziile, recomandările sau sugestiile 

formulate nefiind astfel aduse la cunoştinţa publicului. 

 

Autorităţile de supraveghere a pieţei şi domeniile de competenţă ale acestora 

ANPC, ca autoritate naţională este responsabilă cu supravegherea respectării prevederilor 

legislației naționale de transpunere și aplicare a circa 62 de directive și regulamentele europene  

Din cele 62 directive și regulamente europene, în perioada auditată, ANPC a transmis autorității 

competente (MEEMA) și Comisiei Europene, informații privind activitățile de supraveghere a pieței din 

următoarele sectoare/domenii de competență: 
Tabel nr. 6 

Nr.crt. Domeniul de competență 
Legislaţia europeană  

(Directiva sau Regulamentul) 
Legislaţia naţională 

1 
Echipamente electrice de joasă 

tensiune 
Directiva 2014/35/UE HG nr. 409/2016 

2 Produse cosmetice Reg. nr. 1223/2009/CE HG nr. 147/2015 

3 Etichetarea produselor textile Reg. (UE) nr. 1007/2011 HG nr. 699/2012 

4 

Etichetarea materialelor utilizate la 

producerea principalelor 

componente ale articolelor de 

încălţăminte 

Directiva 94/11/CE HG nr. 26/2002 

5 Siguranţa jucăriilor Directiva 2009/48/EC HG nr. 74/2011 

6 Etichetarea pneurilor Reg. (CE) nr. 1222/2009 HG nr. 53 /2012 

7 Securitatea generală a produselor Directiva 2001/95/EC Legea nr. 245/2004 

8 Detergenți Reg. (CE) nr. 648/2004 HG nr. 658/2007 

9 

Regimul bateriilor şi 

acumulatorilor şi al deşeurilor de 

baterii şi acumulatori 

Directiva 2006/66/CE HG nr. 1132/2008 

10 

Proiectare ecologică și etichetare 

energetică aplicabilă maşinilor de 

spălat rufe de uz casnic, maşinilor 

de spălat vase de uz casnic 

Reg. (UE) nr. 1.015/2010 

Reg. (UE) nr. 1.016/2010 
HG nr. 910/2011 

11 
Deşeurile de echipamente electrice 

şi electronice (DEEE) 
Directiva 2012/19/UE OUG nr. 5/2015 

12 Sticlă, cristal Directiva 69/493 HG 134/2002 

  

Programele sectoriale de supraveghere a pieței elaborate și aprobate la nivelul ANPC 

În conformitate cu documentul de orientare „Bune practici pentru supravegherea pieţei” elaborat 

de experţi în domeniul supravegherii pieţei din diferite țări europene, există două tipuri distincte de 

supraveghere a pieţei, respectiv: 

- supraveghere proactivă a pieței - activitatea planificată de supraveghere a pieței  

- supraveghere reactivă a pieței - ca răspuns la un eveniment exterior 
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Evaluarea acțiunilor de supraveghere a pieței și a raportărilor aferente 

 În ceea ce privește prima etapă (de stabilire a produselor și/sau operatorilor economici care 

vor fi vizate pentru a obține cel mai mare impact asupra pieței), auditul a remarcat faptul că în perioada 

auditată la nivelul ANPC nu au existat informații cu privire la: operatorii economici activi într-un 

anumit sector; categoriile de operatori economici (producători, importatori, distribuitori, etc.); 

cantitatea și tipul de produse furnizate pe piață; principalele canale de vânzări (online sau spațiul 

de vânzare cu amănuntul), precum și lanțurile de aprovizionare și cota de piață a acestora.  

În opinia auditului, în scopul obținerii acestor informații este necesară efectuarea unor 

analize/studii pentru a obține o imagine de ansamblu cu privire la dimensiunea totală a pieței 

naționale. Doar în baza unei astfel de analize o autoritate de supraveghere a pieței poate decide care 

operatori economici și produse ar trebui să fie vizate astfel încât să se obțină cel mai eficace 

rezultat. 

 La nivelul ANPC, nu a existat o metodologie/procedură de lucru aprobată prin care să se 

stabilească indicatori de monitorizare și indicatori de performanță/eficiență a programelor 

sectoriale de supraveghere a pieței.  

În vederea stabilirii eficacității inspecțiilor direcționate către anumite produse și/sau 

operatori economici pot fi monitorizați următorii indicatori sintetici: 

🗸 numărul/categoriile de produse inspectate în raport cu numărul/categoriile (estimat) de 

produse de pe piață; 

🗸 numărul/categoriile de produse inspectate în raport cu numărul/categoriile de produse 

importate; 

🗸 numărul și tipul operatorilor economici verificați în raport cu numărul și tipul operatorilor 

economici din sector; 

🗸 numărul controalelor/inspecțiilor încheiate cu identificarea riscurilor asupra sănătății și 

siguranței consumatorilor sau asupra altor interese publice, în raport cu inspecțiile care au detectat 

doar neconformități formale;  

🗸 numărul de produse neconforme detectate în colaborare cu autoritățile vamale în raport cu 

numărul de produse inspectate în colaborare cu autoritățile vamale; 

🗸 numărul de produse neconforme detectate în urma comunicărilor din partea altor state 

membre ale UE. 

Totodată, în vederea evaluării impactului acțiunilor de supraveghere a pieței, auditul a 

identificat următorii indicatori sintetici: 

🗸 numărul măsurilor întreprinse de către operatorii economici în raport cu numărul 

controalelor/inspecțiilor efectuate; 

🗸 numărul măsurilor repetitive împotriva acelorași operatori economici și numărul 

operatorilor economici („contravenienți repetitivi”). 

🖙 criterii de selectare a operatorilor economici verificați în baza acestor programe sectoriale 

(cum ar fi: antecedentele de neconformitate, rezultatele unor controale anterioare, cota de piață, 

distribuția de produse, etc) și gradul de reprezentativitate a eșantionului selectat pentru verificare. 

Cu privire la criteriile de selectare a operatorilor economici, structurile teritoriale cu atribuții de 

control ale ANPC, au precizat faptul că selecția operatorilor economici nu s-a făcut în funcție de 



pagina 29 

anumite criterii prestabilite, ci în funcție de tematicile naționale, încercându-se o acoperire cât mai 

mare a pieței, în limita timpului alocat și resurselor materiale și umane disponibile. 

 Auditul a remarcat faptul că nu a existat o colaborare între autoritățile de supraveghere 

a pieței de la nivel național. ANPC nu a prezentat echipei de audit documente/informații din care 

să reiasă inițiative și deschidere în demararea unor colaborări cu celelalte instituții implicate în 

proces. De asemenea colaborarea cu autoritatea vamală a fost nesatisfăcătoare. 

Potrivit prevederilor art. 33 din HG 306/2011, ANPC în calitate de autoritate de supraveghere a 

pieţei trebuie să fie în măsură să intervină, prin reprezentantul său desemnat în acest scop, la notificarea 

autorităţii vamale privind suspendarea punerii în liberă circulaţie a unui produs şi să îi comunice 

acesteia decizia cu privire la acţiunile ce vor fi întreprinse, în intervalul prevăzut la art. 28 alin. (1) 

din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. 

În ceea ce privește situația notificărilor primite de la autorităţile vamale, menționăm faptul că 

doar 6 structuri teritoriale (CJPC Galaţi, CJPC Constanţa, CJPC Alba, CJPC Brașov, CPCMB şi 

CJPC Ilfov) au răspuns întrebărilor din chestionarul înaintat de către echipa de audit, notificările privind  

suspiciunea că un produs este neconform sau cu privire la suspendarea punerii în liberă circulaţie a unui 

produs vizând în general produse din categoriile: jucării, dulciuri, cosmetice, electronice și 

electrotehnice. 

Totodată, cooperarea cu autoritățile vamale este esențială întrucât controalele la frontieră 

reprezintă un instrument eficient pentru efectuarea de operațiuni de supraveghere a pieței cu 

privire la produse înainte de introducerea acestora pe piață.  

În acest sens, atât ANPC (structura centrală) cât și comisariatele regionale ar putea solicita 

autorităților vamale să creeze profiluri de risc, cu criterii relevante, cu privire la anumite produse 

specifice (de exemplu numele producătorului sau al importatorului, tipul de produs etc.)  

 Auditul a remarcat faptul că, în perioada auditată, nu au fost efectuate campanii de 

supraveghere a pieței desfășurate împreună cu alte state membre ale Uniunii Europene deși aceste 

acțiuni sunt recomandate întrucât pot îmbunătăți eficacitatea eforturilor naționale din cadrul pieței unice 

și pot reduce costurile. 

Menționăm faptul că, pentru a încuraja campaniile comune de supraveghere a pieței, Comisia 

Europeană oferă sprijin financiar pentru acțiunile care îndeplinesc anumite cerințe și care sunt selectate 

în cadrul procedurilor relevante de acordare de granturi, posibilitate prevăzută și în Regulamentul (CE) 

765/2008. 

 Un aspect pozitiv rezultat din analiza rapoartelor de activitate întocmite în urma acțiunilor 

desfășurate în baza programelor sectoriale, este acela că acestea conțin o secțiune distinctă intitulată 

sfaturi pentru consumatorii care achiziționează produsele supuse verificărilor.  

 

În perioada 2015-2018, așa cum rezultă și din diagrama următoare, au fost efectuate 86.178 

inspecții pentru supravegherea pieței pe domeniile de competență ale ANPC, ponderea cea mai mare 

(31,72%) fiind deținută de controalele efectuate în vederea respectării prevederilor legale privind 

comercializarea aparatelor și echipamentelor electrice de joasă tensiune (uz casnic). În urma inspecțiilor 

efectuate, ca urmare a nerespectării prevederilor legale, comisarii ANPC au aplicat un număr total de 

23.573 sancțiuni contravenționale. 
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Diagrama nr. 8 

 
* alte sectoare: Produse de consum care intră sub incidența DGSP, Etichetarea pneurilor, Baterii și acumulatori, Detergenți, Sticlă /Cristal, 

Proiectarea ecologică și etichetarea energetică - mașini de spălat rufe de uz casnic și mașini de spălat vase de uz casnic 

 Principalele abateri care au reieșit în urma controalelor efectuate pentru supravegherea pieței 

pe domenii de competență sunt: 

 nerespectarea prevederilor legale privind etichetarea/inscripționarea ambalajelor/recipientelor;  

 nerespectarea prevederilor legale privind cerinţele esenţiale de siguranţă; 

 lipsa informării/informarea incompletă a consumatorilor privind caracteristicile esenţiale ale 

jucăriilor prezentate și/sau lipsa traducerii în limba română a acestor informații; 

 neîncadrarea în DMD (produse cu data de minimă durabilitate depășită - expirată); 

 nerespectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor; 

 lipsa declarațiilor de conformitate sau tehnice; 

 nerespectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor; 

 deficiențe privind respectarea prevederilor Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor 

incorecte. 

 La nivelul comisariatelor județene s-a remarcat faptul că, există o discrepanță majoră în 

ceea ce privește numărul de sancțiuni aplicate în perioada 2015-2019, în urma controalelor efectuate 

pentru supravegherea pieței la operatorii economici precum și în ceea ce privește ponderea amenzilor 

contravenționale și a avertismentelor, în numărul total de sancțiuni contravenționale aplicate la nivelul 

comisariatelor județene. 

Aceste concluzii se desprind în urma analizei indicatorilor identificați în rapoartele/situațiile 

comunicate echipei de audit, fiind prezentate structurat în continuare, în funcție de sectorul/ 

produsele/categoriile de produse care fac parte din domeniul de competență al ANPC. 

 

 Sectorul: Produse cosmetice 

În sectorul produse cosmetice, prin programele sectoriale de supraveghere a pieței, în anul 2015 

a fost aprobată o singură acțiune de control, iar în perioada 2016-2019, au fost aprobate câte 2 acțiuni 

de control/an. 
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Rezultatele activității de supraveghere a pieței desfășurate în baza programelor sectoriale 

aprobate în perioada 2015-2019, sunt prezentate prin intermediul unor indicatori sintetici, cuprinși în 

tabelul de mai jos: 

Tabel nr.7 

Produse cosmetice 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 2019 

i1 operatori verificați 586 1.553 1.646 1.611 1.816 

i2 valoarea produselor verificate (lei) 2.245.532 8.301.433 4.929.367 9.386.221 10.540.757 

i3 operatori la care s-au constatat abateri 393 1.035 996 838 1.050 

i4 valoarea produselor cu abateri (lei) 254.720 634.688 575.309 879.580 1.072.977 

i5 i3/i1 (%) 67,06% 66,65% 60,51% 52,02% 57,82% 

i6 i4/i2 (%) 11,34% 7,65% 11,67% 9,37% 10,18% 

i7 număr sancțiuni 453 1.184 1.143 995 1.305 

i8 număr amenzi 276 728 619 380 613 

i9 valoare amenzi (lei) 835.600 2.138.200 1.856.050 1.622.700 2.782.050 

i10 i8/i7 (%) 60,93% 61,49% 54,16% 38,19% 46,97% 

i11 număr avertismente 177 456 524 615 692 

i12 i11/i7 (%) 39,07% 38,51% 45,84% 61,81% 53,03% 

i13 număr măsuri oprire temporară 183 427 483 311 389 

i14 număr măsuri oprire definitivă 26 73 57 98 148 

i15 număr măsuri remediere     1 3 12 

Principalele abateri care au reieșit în urma controalelor efectuate: 

 nerespectarea prevederilor legale privind etichetarea/inscripționarea ambalajelor/recipientelor 

conform prevederilor Regulamentului 1223/2009;  

 lipsa traducerii în limba română a informațiilor destinate consumatorilor;  

 neîncadrarea în DMD (produse cu data de minimă durabilitate depășită - expirată); 

 nerespectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor. 

■ Analizând rapoartele anuale privind supravegherea pieței, s-a remarcat faptul că acestea 

cuprind atât informații referitoare la activitatea planificată de supraveghere a pieței (inspecțiile 

proactive), cât și activitatea de supraveghere reactivă a pieței (ca răspuns la un eveniment exterior), 

fiind identificați o serie de indicatori sintetici prezentați în tabelul următor: 
Tabel nr. 8 

Produse cosmetice  

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 Total 

i1 număr inspecții 1.262 1.565 3.098 3.299 9.224 

i2 - număr inspecții reactive 125 132 1.406 1.293 2.956 

i3 - număr inspecții proactive 1.137 1.433 1.692 2.006 6.268 

i4 
număr total diferite modele de produse 

inspectate 
140.406 199.904 245.299 224.287 809.896 

i5 
număr produse verificate în colaborare cu 

autoritățile vamale 
63.226 2.224 6.492 5.398 77.340 

i6 număr produse testate în laboratoare 3 5 35 83 126 

i7 număr produse neconforme 11.042 40.537 19.133 55.161 125.873 

i8 i7/i4 (%) 7,86% 20,28% 7,80% 24,59% 15,54% 

i9 număr sancțiuni 829 1.046 1.012 883 3.770 

i10 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri corective 
1.224 2.180 3.613 37.680 44.697 

i11 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri restrictive 
9.792 38.006 15.520 17.481 80.799 
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 Sectorul: Jucării 

Activitatea de supraveghere a pieței în domeniul jucăriilor s-a desfășurat în baza prevederilor 

HG nr. 74/26.01.2011 privind siguranţa jucăriilor, hotărâre ce transpune Directiva 2009/48/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranţa jucăriilor. 

Rezultatele activității de supraveghere a pieței desfășurate în baza programelor sectoriale 

aprobate în perioada 2015-2019, sunt prezentate prin intermediul unor indicatori sintetici, cuprinși în 

tabelul de mai jos: 

Tabel nr.9 

Jucării 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 2019 

i1 operatori verificați 1.572 1.493 1.533 1.229 1.513 

i2 valoarea produselor verificate (lei) 4.782.838 11.356.741 6.053.341 7.443.457 8.586.038 

i3 operatori la care s-au constatat abateri 1.236 1.084 1.091 705 1.088 

i4 valoarea produselor cu abateri (lei) 1.005.429 812.273 1.331.888 888.961 2.001.398 

i5 i3/i1 (%) 78,63% 72,61% 71,17% 57,36% 71,91% 

i6 i4/i2 (%) 21,02% 7,15% 22,00% 11,94% 23,31% 

i7 număr sancțiuni 1.431 1.203 1.201 806 1.346 

i8 număr amenzi 834 668 614 375 740 

i9 valoare amenzi (lei) 2.715.800 2.182.400 2.114.250 1.649.400 3.375.350 

i10 i8/i7 (%) 58,28% 55,53% 51,12% 46,53% 54,98% 

i11 număr avertismente 597 535 587 431 606 

i12 i11/i7 (%) 41,72% 44,47% 48,88% 53,47% 45,02% 

i13 număr măsuri oprire temporară 837 724 737 361 565 

i14 număr măsuri oprire definitivă 35 24 37 74 258 

i15 număr măsuri remediere 3 10 17 4 5 

Principalele abateri care au reieșit în urma controalelor efectuate: 

 deficiențe privind inscripţionarea numelui, a denumirii comerciale înregistrate sau a mărcii 

înregistrate a producătorului şi/sau a importatorului, precum şi a adresei la care aceştia pot fi contactaţi;  

 abateri privind nemenţionarea numărului unic de înregistrare pe jucărie sau în documentele 

însoţitoare;  

 abateri privind marcajul de conformitate CE; 

 nerespectarea prevederilor legale privind cerinţele esenţiale de siguranţă; 

 lipsa declarației de conformitate; 

 nerespectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor; 

 abateri privind documentaţia tehnică; 

 lipsa informării/informarea incompletă a consumatorilor privind caracteristicile esenţiale ale 

jucăriilor prezentate și/sau lipsa traducerii în limba română a acestor informații (deficienţe constatate 

privind vânzările online); 

 lipsa informării/informarea incompletă sau incorectă a consumatorilor privind dreptul de 

retragere, într-o perioadă de 14 zile, fără să fie nevoiți să justifice decizia de retragere (deficienţe 

constatate privind vânzările online). 

■ Analizând rapoartele anuale privind supravegherea pieței, s-a remarcat faptul că acestea 

cuprind atât informații referitoare la activitatea planificată de supraveghere a pieței (inspecțiile 

proactive), cât și activitatea de supraveghere reactivă a pieței (ca răspuns la un eveniment exterior), fiind 

identificați o serie de indicatori sintetici prezentați în tabelul următor: 
Tabel nr.10 

Jucării 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 Total 

i1 număr inspecții 1.434 1.311 4.048 3.488 10.281 
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Jucării 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 Total 

i2 - număr inspecții reactive 104 97 2.372 2.236 4.809 

i3 - număr inspecții proactive 1.330 1.214 1.676 1.252 5.472 

i4 număr total diferite modele de produse inspectate 286.133 460.828 244.241 166.550 1.157.752 

i5 
număr produse verificate în colaborare cu autoritățile 

vamale 
715.644 602.383 10.116 511.713 1.839.856 

i6 număr produse testate în laboratoare 2 1 177 114 294 

i7 număr produse neconforme 41.391 31.327 59.667 25.453 157.838 

i8 i7/i4 (%) 14,47% 6,80% 24,43% 15,28% 13,63% 

i9 număr sancțiuni 1.072 956 1.241 812 4.081 

i10 număr produse pentru care s-au întreprins măsuri corective 2.363 2.982 6.635 2.470 14.450 

i11 număr produse pentru care s-au întreprins măsuri restrictive 28.752 28.345 53.032 20.225 130.354 

 

 Auditul a remarcat faptul că, din totalul de 10.281 inspecții efectuate în perioada 2015-2018, 

inspecțiile proactive (planificate) dețin cea mai mare pondere (53,22%), respectiv 5.472 inspecții, în 

timp ce inspecțiile reactive dețin o pondere de 46,78%, respectiv 4.809 inspecții.  

Totodată, s-au remarcat următoarele: 

🖙 numărul produselor testate în laboratoare a cunoscut o tendință ascendentă, de la 2 produse 

în anul 2015, la 114 produse testate în laboratoare în anul 2018, ponderea acestor produse deținută în 

totalul produselor inspectate fiind nesemnificativă. 

Nu același lucru s-a întâmplat în cazul indicatorului “număr sancțiuni”, care, în perioada auditată 

a înregistrat o scădere cu 24,25%, de la un număr de 1072 sancțiuni aplicate în anul 2015, la 812 sancțiuni 

aplicate în anul 2018. 

🖙 numărul produselor neconforme a cunoscut o scădere, de la 41.391 produse în anul 2015, la 

25.453 produse neconforme în anul 2018.  

 

 Sectorul: Aparate și echipamente electrice de joasă tensiune 

Activitatea de supraveghere a pieței în sectorul aparatelor și echipamentelor electrice de joasă 

tensiune s-a desfășurat după 2016 în baza prevederilor HG nr. 409/08.06.2016 privind stabilirea 

condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune, hotărâre ce 

transpune Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 

armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor 

electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune. 

În sectorul aparatelor și echipamentelor electrice de joasă tensiune, în perioada 2015-2019, prin 

programele sectoriale de supraveghere a pieței s-a fost aprobat câte o acțiune de control/an. 

Rezultatele activității de supraveghere a pieței desfășurate în baza programelor sectoriale 

aprobate în perioada 2015-2019, sunt prezentate prin intermediul unor indicatori sintetici, cuprinși în 

tabelul de mai jos: 
Tabel nr.11 

Aparate și echipamente electrice de joasă tensiune  

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 2019 

i1 operatori verificați 467 232 540 365 387 

i2 valoarea produselor verificate (lei) 8.936.734 2.312.547 34.375.711 7.182.072 8.248.976 

i3 
operatori la care s-au constatat 

abateri 
310 137 296 184 183 

i4 valoarea produselor cu abateri (lei) 442.550 164.413 395.460 763.552 446.975 

i5 i3/i1 (%) 66,38% 59,05% 54,81% 50,41% 47,29% 

i6 i4/i2 (%) 4,95% 7,11% 1,15% 10,63% 5,42% 
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Aparate și echipamente electrice de joasă tensiune  

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 2019 

i7 număr sancțiuni 353 149 357 193 198 

i8 număr amenzi 203 87 181 91 86 

i9 valoare amenzi (lei) 654.750 283.600 574.500 303.400 368.800 

i10 i8/i7 (%) 57,51% 58,39% 50,70% 47,15% 43,43% 

i11 număr avertismente 150 62 176 102 112 

i12 i11/i7 (%) 42,49% 41,61% 49,30% 52,85% 56,57% 

Numărul operatorilor verificați în baza acţiunilor de control desfășurate în baza programelor 

sectoriale anuale a avut un trend oscilant, de la 467 operatori în anul 2015, la 232 operatori în anul 

2016, pentru ca ulterior numărul operatorilor verificați să crească la 540 în anul 2017, 365 în anul 2018 și 

387 în anul 2019. 

Ponderea operatorilor la care s-au constatat abateri, în totalul operatorilor verificați, a 

cunoscut o scădere, de la 66,38% (310 operatori în anul 2015) la 47,29% (183 operatori în anul 2019), 

cel mai mic număr de operatori verificați la care s-au constatat abateri fiind înregistrat în anul 2016, 

respectiv 137 operatori, reprezentând cca 59,05% din numărul total de operatori verificați la nivelul 

anului 2016. 

Principalele abateri care au reieșit în urma controalelor efectuate: 

 deficiențe privind lipsa elementelor de caracterizare, precum denumirea producătorului, firmei 

sau marca înregistrată; 

 deficiențe privind dosarul tehnic de conformitate; 

 deficiențe privind declarația de conformitate; 

 deficiențe privind respectarea prevederilor legale privind cerințele esențiale de securitate, 

garanția comercială, promoțiile. 

■ Analizând rapoartele anuale privind supravegherea pieței, s-a remarcat faptul că acestea 

cuprind atât informații referitoare la activitatea planificată de supraveghere a pieței (inspecțiile 

proactive), cât și activitatea de supraveghere reactivă a pieței (ca răspuns la un eveniment exterior), fiind 

identificați o serie de indicatori sintetici prezentați în tabelul următor: 
Tabel nr.12 

Aparate și echipamente electrice de joasă tensiune 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 Total 

i1 număr inspecții 2.750 2.920 11.277 10.385 27.332 

i2 - număr inspecții reactive 2.155 2.228 10.297 9.635 24.315 

i3 - număr inspecții proactive 595 692 980 750 3.017 

i4 
număr total diferite modele de produse 

inspectate 
109.688 104.406 85.339 40.407 339.840 

i5 
număr produse verificate în colaborare cu 

autoritățile vamale 
196 10.564 2 3.857 14.619 

i6 număr produse testate în laboratoare 11 25 12 2 50 

i7 număr produse neconforme 8.668 17.499 7.338 5.207 38.712 

i8 i7/i4 (%) 7,90% 16,76% 8,60% 12,89% 11,39% 

i9 număr sancțiuni 794 868 708 564 2.934 

i10 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri corective 
800 1.339 1.936 1.306 5.381 

i11 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri restrictive 
7.753 8.026 5.402 3.901 25.082 

Totodată, s-au remarcat următoarele: 

🖙 numărul total al diferitelor modele de produse inspectate a cunoscut o scădere, de la 109.688 

produse inspectate în anul 2015, la 40.407 produse inspectate în anul 2018, în contradictoriu cu 
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evoluția numărului de inspecții efectuate în perioada auditată care a cunoscut o creștere cu cca 377% (de 

la 2.750 inspecții în anul 2015 la 10.385 inspecții în anul 2018);  

🖙 numărul produselor neconforme  a cunoscut o scădere, de la 8.668 produse în anul 2015 (când 

ponderea deținută de acestea în totalul produselor inspectate a fost de 7,90%), la 5.207 produse 

neconforme în anul 2018 (când ponderea deținută de acestea în totalul produselor inspectate a fost de 

24,59%).  

🖙 numărul sancțiunilor aplicate, a cunoscut o scădere cu 28,96%, de la 794 sancțiuni aplicate în 

anul 2015, la 564 sancțiuni aplicate în anul 2018. 

🖙 numărul produselor verificate în colaborare cu autoritățile vamale, a cunoscut un trend 

oscilant, de la 196 produse în anul 2015, la 10.564 produse în anul 2016, pentru ca în anii 2017-2018 să 

cunoască o scădere respectiv 2 produse în anul 2017 și 3.587 produse în anul 2018. 

 

 Sectorul: Produse textile 

În ceea ce privește etichetarea produselor textile, activitatea de supraveghere s-a desfășurat în 

baza prevederilor HG nr. 699/11.07.2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 

Regulamentului (UE) nr. 1.007/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 septembrie 2011 

privind denumirile fibrelor textile şi etichetarea corespunzătoare şi marcarea compoziţiei fibroase a 

produselor textile şi de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului şi a directivelor 96/73/CE şi 

2008/121/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului. 

Rezultatele activității de supraveghere a pieței desfășurate în baza programelor sectoriale 

aprobate în perioada 2015-2019, sunt prezentate prin intermediul unor indicatori sintetici, cuprinși în 

tabelul de mai jos: 
Tabel nr.13 

Etichetarea produselor textile 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 2019 

i1 operatori verificați 807 1.137 1.105 598 977 

i2 valoarea produselor verificate (lei) 4.876.455 12.125.854 8.801.759 7.694.558 20.033.597 

i3 operatori la care s-au constatat abateri 647 887 757 341 738 

i4 valoarea produselor cu abateri (lei) 1.828.375 6.906.038 2.223.260 1.086.314 4.318.443 

i5 i3/i1 (%) 80,17% 78,01% 68,51% 57,02% 75,54% 

i6 i4/i2 (%) 37,49% 56,95% 25,26% 14,12% 21,56% 

i7 număr sancțiuni 713 1.062 826 376 824 

i8 număr amenzi 457 708 497 196 489 

i9 valoare amenzi (lei) 1.454.200 1.952.400 1.247.150 580.300 1.677.600 

i10 i8/i7 (%) 64,10% 66,67% 60,17% 52,13% 59,34% 

i11 număr avertismente 256 354 329 180 335 

i12 i11/i7 (%) 35,90% 33,33% 39,83% 47,87% 40,66% 

 

Principalele abateri care au reieșit în urma controalelor efectuate: 

 deficiențe privind respectarea cerințelor privind denumirea fibrelor textile, etichetarea 

corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile; 

 deficiențe privind etichetarea şi marcarea în limba română; 

 deficiențe privind respectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor. 

■ Analizând rapoartele anuale privind supravegherea pieței, s-a remarcat faptul că acestea 

cuprind atât informații referitoare la activitatea planificată de supraveghere a pieței (inspecțiile 

proactive), cât și activitatea de supraveghere reactivă a pieței (ca răspuns la un eveniment exterior), fiind 

identificați o serie de indicatori sintetici prezentați în tabelul următor: 
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Tabel nr.14 
Etichetarea produselor textile 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 Total 

i1 număr inspecții 1.747 1.939 5.079 4.480 13.245 

i2 - număr inspecții reactive 291 354 2.403 2.206 5.254 

i3 - număr inspecții proactive 1.456 1.585 2.676 2.274 7.991 

i4 
număr total diferite modele de produse 

inspectate 
206.263 364.300 273.227 266.982 1.110.772 

i5 
număr produse verificate în colaborare cu 

autoritățile vamale 
66.466 13.391 6.222 4.173 90.252 

i6 număr produse testate în laboratoare 583 291 1.743 1.174 3.791 

i7 număr produse neconforme 60.372 66.433 59.683 42.010 228.498 

i8 i7/i4 (%) 29,27% 18,24% 21,84% 15,74% 20,57% 

i9 număr sancțiuni 1.106 1.240 1.697 1.887 5.930 

i10 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri corective 
386 7.794 4.858 5.891 18.929 

i11 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri restrictive 
52.786 58.636 54.825 36.119 202.366 

 

Totodată, s-au remarcat următoarele: 

🖙 numărul total al diferitelor modele de produse inspectate a cunoscut o tendință crescătoare, 

de la 206.263 produse inspectate în anul 2015, la 266.982 produse inspectate în anul 2018, în 

contradictoriu cu evoluția numărului de inspecții efectuate în perioada auditată care a cunoscut o 

creștere cu cca 256% (de la 1.747 inspecții în anul 2015 la 4.480 inspecții în anul 2018); 

🖙 numărul produselor neconforme  a cunoscut o scădere, de la 60.372 produse în anul 2015 (când 

ponderea deținută de acestea în totalul produselor inspectate a fost de 29,27%), la 42.010 produse 

neconforme în anul 2018 (când ponderea deținută de acestea în totalul produselor inspectate a fost de 

15,74%).  

🖙 numărul sancțiunilor aplicate, a cunoscut o creștere cu 70,61%, de la 1.106 sancțiuni aplicate 

în anul 2015, la 1.887 sancțiuni aplicate în anul 2018. 

🖙 numărul produselor verificate în colaborare cu autoritățile vamale, a cunoscut o scădere, de 

la 66.466 produse în anul 2015, la 4.173 produse în anul 2018. 

 

 Sectorul: Articole de încălțăminte 

În ceea ce privește etichetarea articolelor de încălțăminte, activitatea de supraveghere s-a 

desfășurat în baza prevederilor HG nr. 26/17.01.2002, republicată, privind stabilirea condiţiilor de 

etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de 

încălţăminte destinate vânzării către consumatori, hotărâre ce transpune Directiva 94/11/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege şi a 

actelor administrative ale statelor membre referitoare la etichetarea materialelor folosite la producerea 

principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori. 

Rezultatele activității de supraveghere a pieței desfășurate în baza programelor sectoriale 

aprobate în perioada 2017-2019, sunt prezentate prin intermediul unor indicatori sintetici, cuprinși în 

tabelul de mai jos: 
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Tabel nr.15 
Etichetarea articolelor de încălțăminte 

Indicatori / Anul 2017 2018 2019 

i1 operatori verificați 611 557 898 

i2 valoarea produselor verificate (lei) 11.937.868 10.957.374 21.455.639 

i3 operatori la care s-au constatat abateri 384 333 569 

i4 valoarea produselor cu abateri (lei) 1.167.247 1.512.102 2.212.499 

i5 i3/i1 (%) 62,85% 59,78% 63,36% 

i6 i4/i2 (%) 9,78% 13,80% 10,31% 

i7 număr sancțiuni 418 358 630 

i8 număr amenzi 221 192 350 

i9 valoare amenzi (lei) 594.100 467.100 1.217.200 

i10 i8/i7 (%) 52,87% 53,63% 55,56% 

i11 număr avertismente 197 166 280 

i12 i11/i7 (%) 47,13% 46,37% 44,44% 

i13 număr măsuri oprire temporară 238 191 325 

Principalele abateri care au reieșit în urma controalelor efectuate: 

 deficiențe privind etichetarea respectiv modul de etichetare a articolelor de încălţăminte; 

 deficiențe privind respectarea prevederilor legale în cazul promoţiilor; 

 deficiențe privind respectarea prevederilor Legii  nr. 363/2007 privind combaterea practicilor 

incorecte. 

■ Analizând rapoartele anuale privind supravegherea pieței, s-a remarcat faptul că acestea 

cuprind atât informații referitoare la activitatea planificată de supraveghere a pieței (inspecțiile 

proactive), cât și activitatea de supraveghere reactivă a pieței (ca răspuns la un eveniment exterior), fiind 

identificați o serie de indicatori sintetici prezentați în tabelul următor: 
Tabel nr.16 

Etichetarea articolelor de încălțăminte 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 Total 

i1 număr inspecții 1.393 1.157 3.408 3.133 9.091 

i2 - număr inspecții reactive 562 601 2.460 2.237 5.860 

i3 - număr inspecții proactive 831 556 948 896 3.231 

i4 
număr total diferite modele de produse 

inspectate 
163.620 182.939 127.643 153.524 627.726 

i5 
număr produse verificate în colaborare cu 

autoritățile vamale 
50 150 1.200 233 1.633 

i6 număr produse testate în laboratoare 0 2 1.925 28 1.955 

i7 număr produse neconforme 25.884 22.413 28.383 24.409 101.089 

i8 i7/i4 (%) 15,82% 12,25% 22,24% 15,90% 16,10% 

i9 număr sancțiuni 580 413 696 628 2.317 

i10 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri corective 
6.882 7.738 2.011 9.401 26.032 

i11 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri restrictive 
19.002 14.555 26.372 15.008 74.937 

Totodată, s-au remarcat următoarele: 

🖙 numărul total al diferitelor modele de produse inspectate a cunoscut o scădere, de la 163.620 

produse inspectate în anul 2015, la 153.524 produse inspectate în anul 2018, în contradictoriu cu 

evoluția numărului de inspecții efectuate în perioada auditată care a cunoscut o creștere cu cca 225 % 

(de la 1.393 inspecții în anul 2015 la 3.133 inspecții în anul 2018); 

🖙 numărul produselor neconforme  a cunoscut o scădere, de la 25.884 produse în anul 2015 (când 

ponderea deținută de acestea în totalul produselor inspectate a fost de 15,82%), la 24.409 produse 

neconforme în anul 2018 (când ponderea deținută de acestea în totalul produselor inspectate a fost de 

15,90%).  
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🖙 numărul sancțiunilor aplicate, a cunoscut o creștere cu 8,2%, de la 580 sancțiuni aplicate în 

anul 2015, la 628 sancțiuni aplicate în anul 2018. 

🖙 numărul produselor verificate în colaborare cu autoritățile vamale, a cunoscut o tendință 

ascendentă, de la 50 produse în anul 2015, la 233 produse în anul 2018. 

 

 Sectorul: Etichetarea pneurilor  

Activitatea de supraveghere a pieții în domeniul etichetării pneurilor se desfășoară în baza 

prevederilor HG nr. 53/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 

1.222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 25/2009 privind etichetarea pneurilor în ceea 

ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali. 

În perioada 2015 – 2019 în programul sectorial de supraveghere a pieței au fost aprobate 5 

acțiuni de control, respectiv câte una pentru fiecare an.  

Rezultatele activității de supraveghere a pieței desfășurate în baza programelor sectoriale 

aprobate în perioada 2015-2019, sunt prezentate prin intermediul unor indicatori sintetici, cuprinși în 

tabelul de mai jos: 
Tabel nr.17 

Etichetarea pneurilor 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 2019 

i1 operatori verificați 384 394 360 263 269 

i2 operatori la care s-au constatat abateri 165 136 96 62 66 

i3 i2/i1 (%) 42,96% 34,51% 26,66% 23,57% 24,53% 

i4 număr sancțiuni 202 183 134 75 96 

i5 număr amenzi 98 59 69 17 30 

i6 valoare amenzi (lei) 297.700 182.500 144.500 60.000 95.500 

i7 i5/i4 (%) 48,51% 32,24% 51,49 22,66% 24,59% 

i8 număr avertismente 104 124 65 58 66 

i9 i8/i4 (%) 51,48% 67,75% 48,50% 77,33% 54,09% 

i10 număr măsuri oprire temporară 825 4.120 2.381 3.465 135 

Principalele abateri care au reieșit în urma controalelor efectuate: 

 deficiențe privind denumirea produsului; 

 deficiențe privind traducerea în limba română a informațiilor; 

 deficiențe privind respectarea prevederilor Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu 

modificările și completările ulterioare. 

■ Analizând rapoartele anuale privind supravegherea pieței, s-a remarcat faptul că, acestea 

cuprind atât informații referitoare la activitatea planificată de supraveghere a pieței (inspecțiile 

proactive), cât și activitatea de supraveghere reactivă a pieței (ca răspuns la un eveniment exterior), fiind 

identificați o serie de indicatori sintetici prezentați în tabelul următor: 
Tabel nr.18 

Etichetarea pneurilor 

Indicatori /Anul 2015 2016 2017 2018 Total 

i1 număr inspecții 464 498 520 507 1.989 

i2 - număr inspecții reactive 54 59 98 148 359 

i3 - număr inspecții proactive 410 439 422 359 1.630 

i4 număr total diferite modele de produse inspectate 117.329 91.047 54.136 17.228 279.740 

i5 număr produse verificate în colaborare cu autoritățile vamale 1.292 4.066 0 110 5.468 

i6 număr produse testate în laboratoare 0 0 0 0 0 

i7 număr produse neconforme 1.326 11.197 2.658 1.467 16.648 

i8 i7/i4 (%) 1,13% 12,29% 4,9% 8,51% 5,95% 

i9 număr sancțiuni 203 211 151 108 673 
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Etichetarea pneurilor 

Indicatori /Anul 2015 2016 2017 2018 Total 

i10 număr produse pentru care s-au întreprins măsuri corective 151 443 133 818 1.545 

i11 număr produse pentru care s-au întreprins măsuri restrictive 1.177 10.754 2.525 649 15.105 

Totodată, s-au remarcat următoarele: 

🖙 numărul total al diferitelor modele de produse inspectate a cunoscut un trend descendent, de 

la 117.329 produse inspectate în anul 2015, la 17.228 produse inspectate în anul 2018, 

🖙 numărul produselor neconforme a fost relativ constant, de la 1.326 produse în anul 2015 (când 

ponderea deținută de acestea în totalul produselor inspectate a fost de 1,13%), la 1.467 produse 

neconforme în anul 2018 (când ponderea deținută de acestea în totalul produselor inspectate a fost de 

8,51%).  

Nu același lucru s-a întâmplat în cazul numărului de sancțiuni, care, în perioada auditată a 

cunoscut un trend descendent, de la un număr de 203 sancțiuni aplicate în anul 2015, la 108 sancțiuni 

aplicate în anul 2018. 

🖙 numărul produselor verificate în colaborare cu autoritățile vamale, a cunoscut o tendință 

descendentă, de la 1.292 produse în anul 2015, la 110 produse inspectate în anul 2018.  

 

 Sectorul: Detergenți  

Activitatea de supraveghere a pieței în domeniul detergenților se desfășoară în baza prevederilor 

HG nr. 658/27.06.2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) 

nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind detergenți. În acest 

act normativ sunt precizate atribuțiile Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și ale Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor ca autorității competente pentru aplicarea Regulamentului 

privind detergenții. 

 Auditul a remarcat faptul că deși ANPC era autoritate competentă în domeniul verificării 

modului de etichetare a detergenților, atât în programele sectoriale de supraveghere a pieței cât și în 

programele de acțiuni de control tematice trimestriale elaborate la nivelul central nu au fost prevăzute 

acțiuni de monitorizare pentru sectorul Detergenți.  

Cu toate acestea, anual au fost transmise Comisiei Europene, prin ministerul de resort, rapoarte 

privind supravegherea pieței, în care au fost identificați o serie de indicatori sintetici: 
Tabel nr.19 

Detergenți  

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 Total 

i1 număr inspecții 193 223 0 0 416 

i2 - număr inspecții reactive 17 18 0 0 35 

i3 - număr inspecții proactive 176 205 0 0 381 

i4 
număr total diferite modele de produse 

inspectate 
26.875 364.071 0 0 390.946 

i5 
număr produse verificate în colaborare cu 

autoritățile vamale 
0 0 0 0 0 

i6 număr produse testate în laboratoare 0 0 0 0 0 

i7 număr produse neconforme 1.388 1.488 0 0 2.876 

i8 i7/i4 (%) 5,16 0,04 0 0 0,73 

i9 număr sancțiuni 75 51 0 0 126 

i10 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri corective 
2 2 0 0 2 

i11 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri restrictive 
1386 1486 0 0 2872 
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Așa cum reiese și din tabelul prezentat anterior, în perioada 2017 – 2018, ANPC a raportat 

Comisiei Europene faptul că nu au fost efectuate inspecții pe acest domeniu de competență, deși din 

analiza tematicilor proprii și a rapoartelor de activitate elaborate la nivel teritorial s-a constatat faptul 

că în anul 2017 au fost desfășurate acțiuni în acest sens (Exemplu: CRPC Nord – Est Iași a derulat în 

luna decembrie 2017 controale cu tema ”Verificarea respectării prevederilor legale privind 

comercializarea detergenților”). 

De asemenea, pentru anul 2016, nu au fost identificate documentele programatice prin care s-

au planificat acțiuni de supraveghere pe domeniul Detergenți cu toate că la rubrica inspecții proactive 

(planificate) au fost înscrise 205 acțiuni. 

Această situație relevă faptul că datele transmise Comisiei Europene nu au reflectat 

întocmai rezultatele inspecțiilor desfășurate pentru supravegherea pieței pe domeniile în care 

ANPC avea responsabilitatea monitorizării. 

 

 Sectorul: Proiectarea ecologică și etichetarea energetică - mașini de spălat rufe de uz 

casnic și mașini de spălat vase de uz casnic  

Activitatea de supraveghere a pieței în Sectorul ”Proiectarea ecologică și etichetarea energetică 

- mașini de spălat rufe de uz casnic și mașini de spălat vase de uz casnic” se desfășoară în baza 

prevederilor HG nr. 910/14.09.2011 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor 

(UE) nr. 1.015/2010 si nr. 1.016/2010 ale Comisiei, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE 

a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru 

stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic. 

■ Analizând rapoartele anuale transmise Comisiei Europene, s-a constatat faptul că ANPC, în 

calitate de autoritate națională competentă pentru supravegherea pieței, pentru categoriile de produse 

menționate mai sus, a raportat următorii indicatori: 
Tabel nr.20 

Proiectarea ecologică și etichetarea energetică - mașini de spălat rufe de uz casnic și mașini de spălat vase de uz casnic 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 Total 

i1 număr inspecții 60 81 

Nu s-au 

raportat date 

pe acest 

sector aflat 

în 

competența 

de 

supraveghere 

a ANPC 

0 141 

i2 - număr inspecții reactive 15 7 0 22 

i3 - număr inspecții proactive 45 74 0 119 

i4 
număr total diferite modele de produse 

inspectate 
801 838 0 1.639 

i5 
număr produse verificate în colaborare cu 

autoritățile vamale 
0 0 0 0 

i6 număr produse testate în laboratoare 0 0 0 0 

i7 număr produse neconforme 29 40 0 69 

i8 i7/i4 (%) 3,62% 4,77% - 4,21% 

i9 număr sancțiuni 16 13  0 29 

i10 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri corective 
2 0 0 2 

i11 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri restrictive 
27 6 0 33 

 

 Se remarcă faptul că, deși în anul 2016, atât la nivelul ANPC cât și la nivelul comisariatelor 

teritoriale nu au fost prevăzute prin tematicile de control acțiuni de verificare pe acest sector de 

responsabilitate, ANPC a raportat Comisiei Europene indicatorul “număr inspecții proactive” 

pentru care structurile de specialitate nu au prezentat echipei de audit documente din care să 

reiasă datele ce au stat la baza calculului acestui indicator, deficiență menționată deja în cuprinsul 
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raportului de audit, respectiv lipsa unei aplicații informatice viabile care să fie folosită de toate 

comisariatele, prin intermediul căreia să fie raportați periodic indicatorii rezultați ca urmare a desfășurării 

acțiunilor și care să asigure păstrarea datelor de intrare și conservarea datelor rezultate (backup).   

Informațiile raportate pentru această categorie de produse nu pot face obiectul unor analize a 

trendurilor/evoluției dat fiind faptul că atât partea de planificare a acțiunilor de supraveghere a pieței cât 

și cea de raportare au fost diferite de la un an la altul, datele existente nefiind comparabile întrucât: 

- pentru anul 2015 a fost programată o acțiune și au fost raportați indicatori,  

- pentru anul 2016 nu a fost programată nicio acțiune dar au fost raportați indicatori,  

- în anii 2017-2018 nu s-au planificat acțiuni și nu au fost raportați indicatori.  

  

 Sectorul: Produse de consum care intră sub incidența Directivei privind securitatea 

generală a produselor 

La nivel național, activitatea de supraveghere a pieței în domeniul produselor de consum care 

intră sub incidența DGSP este reglementată de Legea nr. 245/09.06.2004. Prin legea menționată ANPC 

a fost desemnată autoritate competentă pentru ”supravegherea pieţei privind conformitatea produselor 

cu cerinţele generale de securitate, constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor şi stabilirea 

măsurilor complementare”.  

În perioada 2015-2018, ANPC a prevăzut prin Programele sectoriale de supraveghere a pieței  

acțiuni pentru patru tipuri de produse: lumânări de decor (câte o acțiune în fiecare an, mai puțin în anul 

2017), anvelope uzate (câte o acțiune în fiecare an), proteze auditive (o acțiune în anul 2016) și brichete 

(o acțiune în anul 2015). 

Pentru a face o analiză privind evoluția în timp a rezultatelor înregistrate ca urmare a acțiunilor 

de control au fost examinate doar datele raportate de comisariatele județene pentru produsele ”lumânări 

de decor”, întrucât pentru această categorie de produse, ANPC a furnizat auditorilor externi datele 

primite de la comisariate pentru toții ani în care au fost planificate acțiuni de control, spre deosebire de 

controalele care au avut ca tematică ”anvelopele uzate” pentru care au fost prezentate date doar pentru 

anul 2018. 
Tabel nr.21 

Produse de consum care intră sub incidența DSGP – Lumânări de decor - vânzare directă 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 

i1 operatori verificați 404 398 

Nu au fost 

planificate 

și 

efectuate 

controale 

tematice 

371 

i2 valoarea produselor verificate (lei) 367.266 289.180 351.905 

i3 operatori la care s-au constatat abateri 271 273 161 

i4 valoarea produselor cu abateri (lei) 103.791 88.300 87.401 

i5 i3/i1 (%) 67,08 68,59 43,40 

i6 i4/i2 (%) 28,26 30,53 24,84 

i7 număr sancțiuni 290 295 173 

i8 număr amenzi 166 133 49 

i9 valoare amenzi (lei) 564.700 368.700 212.600 

i10 i8/i7 (%) 57,24 45,08 28,32 

i11 număr avertismente 124 162 124 

i12 i11/i7 (%) 42,76 54,91 71,68 

i13 număr măsuri oprire temporară 201 172 94 

i14 număr măsuri oprire definitivă 0 0 0 

i15 număr măsuri remediere - - - 

      

 Sectorul: Sticlă. Cristal 

Activitatea de supraveghere a pieței în domeniul produselor de sticlă/cristal se desfășoară în 

baza prevederilor HG nr. 134/14.02.2002 privind caracterizarea, clasificarea și marcarea produselor din 
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sticlă cristal în vederea comercializării acestora, cu modificările și completările ulterioare, care transpune 

Directiva 69/493/CEE privind sticla cristal, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 

(JOCE) nr. L326/1969. Conform HG nr. 134/14.02.2002, produsele din sticlă cristal, pot fi introduse pe 

piaţă dacă sunt etichetate conform legislaţiei în vigoare privind protecţia consumatorilor.  

Rezultatele activității de supraveghere a pieței desfășurate în baza programelor sectoriale 

aprobate în anul 2017, sunt prezentate prin intermediul unor indicatori sintetici, cuprinși în tabelul de 

mai jos: 
Tabel nr.22 

Indicatori / Anul 2017 

i1 operatori verificați 191 

i2 valoarea produselor verificate (lei) 636632 

i3 operatori la care s-au constatat abateri 92 

i4 valoarea produselor cu abateri (lei) 146518 

i5 i3/i1 (%) 48,17% 

i6 i4/i2 (%) 23,01% 

i7 număr sancțiuni 103 

i8 număr amenzi 41 

i9 valoare amenzi (lei) 134800 

i10 i8/i7 (%) 39,81% 

i11 număr avertismente 62 

i12 i11/i7 (%) 60,2% 

i13 număr măsuri oprire temporară 66 

i14 număr măsuri oprire definitivă 0 

i15 număr măsuri remediere 0 

Principalele abateri care au reieșit în urma controalelor efectuate: 

abateri privind informarea consumatorilor, prin elemente de identificare / caracterizare sau 

prin netraducerea acestora în limba română; 

 abateri privind clasificarea și etichetarea corespunzătoare a produselor din sticlă cristal; 

 abateri privind desfăşurarea promoţiilor; 

 practici incorecte așa cum sunt definite la art. 6 lit. a), din Legea nr. 363/2007. 

■ Analizând rapoartele anuale privind supravegherea pieței, s-a remarcat faptul că, acestea 

cuprind atât informații referitoare la activitatea planificată de supraveghere a pieței (inspecțiile 

proactive), cât și activitatea de supraveghere reactivă a pieței (ca răspuns la un eveniment exterior), fiind 

identificați o serie de indicatori sintetici prezentați în tabelul următor: 
Tabel nr.23 

Sticlă. Cristal  

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 Total 

i1 număr inspecții 5 7 281 0 293 

i2 - număr inspecții reactive 2 5 16 0 23 

i3 - număr inspecții proactive 3 2 265 0 270 

i4 
număr total diferite modele de produse 

inspectate 
56 39 11290 0 11385 

i5 
număr produse verificate în colaborare cu 

autoritățile vamale 
0 0 0 0 0 

i6 număr produse testate în laboratoare 0 0 0 0 0 

i7 număr produse neconforme 6 6 2301 0 2313 

i8 i7/i4 (%) 10,71% 15,38% 20,38% 0 20,32% 

i9 număr sancțiuni 1 1 177 0 179 

i10 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri corective 
0 0 943 0 943 

i11 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri restrictive 
6 6 1358 0 1370 
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Informațiile raportate pentru această categorie de produse nu pot face obiectul unor analize a 

trendurilor/evoluției dat fiind faptul că atât partea de planificare a acțiunilor de supraveghere a pieței cât 

și cea de raportare au fost diferite de la un an la altul, datele existente nefiind comparabile întrucât: 

- pentru anul 2015-2016 nu a fost programată nicio acțiune dar au fost raportați 

indicatori; 

- pentru anul 2017 a fost programată o acțiune și au fost raportați indicatori; 

- în anul 2018 nu s-au planificat acțiuni și nu au fost raportați indicatori.  

 Totodată, s-au remarcat următoarele: 

🖙 numărul total al diferitelor modele de produse inspectate a cunoscut o evoluție de la 56 

produse inspectate în anul 2015, la 11.290  produse inspectate în anul 2017, explicată în principal prin 

creșterea numărului de inspecții în anul 2017); 

🖙 numărul produselor neconforme a cunoscut o evoluție de la 6 produse în anul 2015 (când 

ponderea deținută de acestea în totalul produselor inspectate a fost de 10,71%), la 2.301 produse 

neconforme în anul 2017 (când ponderea deținută de acestea în totalul produselor inspectate a fost de 

20,38%).  

🖙 numărul de sancțiuni, în perioada auditată a înregistrat următoarele valori: câte o sancțiune 

aplicată în anul 2015 și 2016, respectiv 177 sancțiuni aplicate în anul 2017. 

Totodată, se remarcă faptul că nu au existat produse ce aparțin sectorului sticlă/cristal care să fie 

verificate în colaborare cu autoritățile vamale. Acest fapt se datorează în principal lipsei de colaborare cu 

autoritățile vamale, concluzie care se desprinde și din răspunsul la chestionarele adresate entității auditate. 

 

 Sectorul: Baterii și acumulatori  

Activitatea de supraveghere a pieței în domeniul produselor de baterii și acumulatori se 

desfășoară în baza prevederilor HG nr. 1132/18.09.2008 privind privind regimul bateriilor şi 

acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori și a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului 

european și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și 

acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE.  

În perioada 2015-2019, a fost aprobată 1 acțiune de control (în perioada 04-08 decembrie 2017), 

ce a fost cuprinsă în Programul sectorial de supraveghere a pieței produselor pentru anul 2017. 

Rezultatele activității de supraveghere a pieței desfășurate în baza programelor sectoriale 

aprobate în anul 2017, sunt prezentate prin intermediul unor indicatori sintetici, cuprinși în tabelul de 

mai jos: 
Tabel nr.24 

Indicatori / Anul 2017 

i1 operatori verificați 383 

i2 valoarea produselor verificate (lei) 3630082 

i3 operatori la care s-au constatat abateri 179 

i4 valoarea produselor cu abateri (lei) 569270 

i5 i3/i1 (%) 46,73% 

i6 i4/i2 (%) 15,68% 

i7 număr sancțiuni 197 

i8 număr amenzi 84 

i9 valoare amenzi (lei) 281500 

i10 i8/i7 (%) 42,64% 

i11 număr avertismente 113 

i12 i11/i7 (%) 57,36% 
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Indicatori / Anul 2017 

i13 număr măsuri oprire temporară 54 

i14 număr măsuri oprire definitivă 0 

i15 număr măsuri remediere 0 

 

Principalele abateri care au reieșit în urma controalelor efectuate: 

 nerespectarea prevederilor HG nr. 1132/2008 privind colectarea deșeurilor de  baterii și 

acumulatori,   

 alte abateri (legalitatea funcţionării; afişarea în mod vizibil a denumirii unității, a codului unic 

de înregistrare la registrul comerţului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societăţii 

pentru care este autorizată să funcţioneze, precum şi afişarea şi respectarea orarului de funcţionare; 

afişarea preţurilor şi tarifelor, în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit, conform OG 

21/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare etc.) . 

■ Analizând rapoartele anuale privind supravegherea pieței, s-a remarcat faptul că, acestea 

cuprind atât informații referitoare la activitatea planificată de supraveghere a pieței (inspecțiile 

proactive), cât și activitatea de supraveghere reactivă a pieței (ca răspuns la un eveniment exterior), fiind 

identificați o serie de indicatori sintetici prezentați în tabelul următor:  
Tabel nr.25 

Baterii și acumulatori 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 Total 

i1 număr inspecții - - 557 0 557 

i2 - număr inspecții reactive - - 169 0 169 

i3 - număr inspecții proactive - - 388 0 388 

i4 
număr total diferite modele de produse 

inspectate 
- - 23301 0 23301 

i5 
număr produse verificate în colaborare cu 

autoritățile vamale 
- - 0 0 0 

i6 număr produse testate în laboratoare - - 0 0 0 

i7 număr produse neconforme - - 2091 0 2091 

i8 i7/i4 (%) - - 8,97% 0 8,97% 

i9 număr sancțiuni - - 230 0 230 

i10 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri corective 
- - 199 0 199 

i11 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri restrictive 
- - 1892 0 1892 

 

 Sectorul: Echipamente electrice și electronice care intră sub incidența Directivei 

privind deșeurile electrice și electronice  

Prin activitatea de supraveghere a pieţei, ANPC controlează dacă echipamentele electrice și 

electronice îndeplinesc cerinţele Directivei 2002/96/CE privind deșeurile electrice și electronice. 

Față de anul 2015, când în programul sectorial de supraveghere a pieței a fost aprobată o singură 

acțiune ce viza controlul echipamentelor electrice și electronice, pentru anul 2016 nu a fost planificat 

niciun control tematic. Pentru perioada 2017-2019, au fost aprobate 3 acțiuni de control, câte una pentru 

fiecare an. 

Rezultatele activității de supraveghere a pieței desfășurate în baza programelor sectoriale 

aprobate în perioada 2015-2019, sunt prezentate prin intermediul unor indicatori sintetici, cuprinși în 

tabelul de mai jos: 
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Tabel nr.26 

Echipamente electrice și electronice sub directiva DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice) 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 2019 

i1 operatori verificați 396 

Nu au fost 

planificate 

și 

efectuate 

controale 

tematice 

337 367 325 

i2 valoarea produselor verificate (lei) 18.186.248 13.764.349 14.916.686 15.973.156 

i3 operatori la care s-au constatat abateri 196 162 136 111 

i4 valoarea produselor cu abateri (lei) 313.048 346.652 124.091 479.869 

i5 i3/i1 (%) 49,49% 48,07% 37,05% 34,15% 

i6 i4/i2 (%) 1,72% 2,51% 0,83% 3% 

i7 număr sancțiuni 237 199 161 138 

i8 număr amenzi 118 94 54 59 

i9 valoare amenzi (lei) 586.200 498.100 221.400 430.100 

i10 i8/i7 (%) 49,78% 47,23% 33,54% 42,75% 

i11 număr avertismente 119 105 107 79 

i12 i11/i7 (%) 50,21% 52,76% 66,45% 57,24% 

i13 număr măsuri oprire temporară 121 89 25 42 

i14 număr măsuri oprire definitivă 0 0 0 0 

i15 număr măsuri remediere 0 0 0 0 

 

Principalele abateri care au reieșit în urma controalelor efectuate: 

 abateri de informare a consumatorilor, în momentul vânzării de EEE, cu privire la timbrul 

verde, 

 abateri de informare a consumatorilor, cu privire la obligaţia de a colecta separat DEEE şi de a 

nu elimina DEEE împreună cu deşeurile municipale nesortate, 

 abateri de marcare a EEE cu simbolul “pubelă” cu roţi barată cu două linii în formă de ”X”, 

 abateri privind înregistrarea producătorilor în registrul producătorilor de EEE. 

■ Analizând rapoartele anuale privind supravegherea pieței, s-a remarcat faptul că, acestea 

cuprind atât informații referitoare la activitatea planificată de supraveghere a pieței (inspecțiile 

proactive), cât și activitatea de supraveghere reactivă a pieței (ca răspuns la un eveniment exterior), fiind 

identificați o serie de indicatori sintetici prezentați în tabelul următor: 

Tabel nr.27 

Echipamente electrice și electronice sub directiva DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice) 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 Total 

i1 număr inspecții 2.110 1.190 3.889 3.376 10.565 

i2 - număr inspecții reactive 842 947 3.409 2.872 8.070 

i3 - număr inspecții proactive 1.268 243 480 504 2.495 

i4 
număr total diferite modele de produse 

inspectate 
33.133 17.855 59.592 40.270 150.850 

i5 
număr produse verificate în colaborare cu 

autoritățile vamale 
0 0 3.515 7.035 10.550 

i6 număr produse testate în laboratoare 0 8 12 0 12 

i7 număr produse neconforme 11.464 4.532 3.431 3.366 22.793 

i8 i7/i4 (%) 34,59% 25,38% 5,75% 8,35% 15,10% 

i9 număr sancțiuni 321 243 425 371 1.360 

i10 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri corective 
53 89 169 462 773 

i11 
număr produse pentru care s-au întreprins 

măsuri restrictive 
11.409 4.443 3.262 2.904 22.018 

Totodată, s-au remarcat următoarele: 

🖙 numărul total al diferitelor modele de produse inspectate a cunoscut o tendință ascendentă, 

de la 33.133 produse inspectate în anul 2015, la 40.270 produse inspectate în anul 2018, evoluție 

explicată în principal prin creșterea numărului de inspecții în perioada auditată; 
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🖙 numărul produselor neconforme a cunoscut o tendință descendentă, de la 11.464 produse în 

anul 2015 (când ponderea deținută de acestea în totalul produselor inspectate a fost de 34,95%), la 3.366 

produse neconforme în anul 2018 (când ponderea deținută de acestea în totalul produselor inspectate a 

fost de 8,35%).  

În perioada auditată, numărul de sancțiuni a oscilat, de la un număr de 321 sancțiuni aplicate în 

anul 2015, la 371 sancțiuni aplicate în anul 2018. 

🖙 în anul 2015 nu au existat produse verificate în colaborare cu autoritățile vamale, iar începând 

cu anul 2017, numărul produselor verificate în colaborare cu autoritățile vamale, a cunoscut o tendință 

ascendentă, de la 3.515 produse în anul 2017, la 7.035 produse inspectate în anul 2018.  

 

 Sistemul de schimb rapid de informații – RAPEX 

RAPEX a fost înființat în temeiul art. 12 din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului din 3 decembrie 2001, cunoscută și ca Directiva privind siguranța generală a produselor 

(DSGP), ce impune firmelor să se asigure că articolele puse în vânzare prezintă siguranță și să ia măsuri 

corective atunci când se constată că nu este așa.  

RAPEX (Rapid Alert System) permite organismelor europene de supraveghere a pieței să notifice 

autoritățile și consumatorii din alte țări ale UE dacă pe piața unică apare un produs nealimentar 

neconform și prezintă un risc ridicat pentru sănătate sau siguranță. Sistemul acoperă majoritatea 

produselor nealimentare destinate consumatorilor (jucării, autovehicule, textile, aparatură electrică, 

mobilă, cosmetice etc ) fiind exceptate alimentele, produsele farmaceutice, hrana pentru animale. 

Din 2010, RAPEX acoperă și produse specializate care prezintă riscuri diferite de cele care 

afectează sănătatea și siguranța consumatorilor (de exemplu, riscurile de mediu). 

Comisia poate lua rapid măsuri la nivelul întregii UE pentru o perioadă (reînnoibilă) de până la 

un an dacă un anumit produs prezintă un risc major. 

ANPC este punctul naţional de contact din România pentru sistemul RAPEX. ANPC 

avertizează utilizatorii cu privire la produsele nealimentare periculoase, notificate prin sistemul de alertă 

RAPEX, la adresa http://www.anpc.gov.ro/categorie/41/rapex, dar și despre retragerile voluntare de 

produse făcute de operatorii economici, la adresa http://www.anpc.gov.ro/categorie/44/retrageri-

voluntare-de-produse.  

 În perioada 2015 – 2019, cu ocazia acțiunilor de control ale ANPC au fost oprite/retrase de la 

comercializare produse periculoase, concomitent fiind transmis în sistemul RAPEX un număr de 103 

notificări.  

Totodată, ANPC a identificat și retras de pe piața națională produse periculoase notificate de alte 

state membre, creând notificări subsecvente (reacții) în sistemul RAPEX, în număr de 147. 

 Pentru a evalua eficiența sistemului RAPEX cu privire la funcționalitatea sa la nivel 

național, echipa de audit a solicitat prin intermediul unui chestionar informații legate de modul de 

accesare a acestui sistem (dificultăți întâmpinate sau aspecte și/sau proceduri care trebuie îmbunătățite).  

Până la data finalizării misiunii de audit, conducerea ANPC nu a răspuns solicitării echipei de 

audit. 
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3.5 Evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în Planurile Naționale de 

Control Integrat (PNC) 

 

Planul Naţional de Control Integrat (PNC), este elaborat în conformitate cu cerinţele 

Regulamentului Comunităţii Europene nr. 882/2004 referitor la controalele oficiale.  

În România la nivel central există 6 ministere și 3 autorităţi, cu competențe în domeniile la 

care se referă PNC.  

Pentru delimitarea competenței și responsabilităților autorităților implicate au fost elaborate 

protocoale de colaborare, ANPC fiind parte în următoarele: 

  Protocolul de colaborare nr.4511/8793/1851/407/2005 cu Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor,  ce are ca obiectiv: delimitarea, conform competenței și a responsabilităților autorităților în 

domeniul controlului oficial al alimentelor, privind siguranța alimentelor, pe întregul lanț alimentar de la 

fermă la consumator. 

 Protocolul nr.3090/1309/3357/80245/2006 cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, ce are 

ca obiectiv delimitarea, potrivit competenţelor, a responsabilităţilor autorităţilor în domeniul controlului 

oficial al organismelor modificate genetic (OMG) pe întreg lanţul alimentar.  

Pentru a evalua eficiența și eficacitatea modului de colaborare între ANPC și autoritățile 

competente atunci când se constată neconformități (situația în care tratarea neconformității nu este 

responsabilitatea ANPC), echipa de audit a adresat conducerii ANPC printr-un chestionar o întrebare 

menită să clarifice modalitatea în care autoritatea competentă, în problema identificată, a fost anunțată. 

Răspunsul ANPC nu a adus informații din care să se poată desprinde vreo concluzie. 

Cu toate acestea, opinia echipei de audit este că doar o abordare corectă, concretizată în 

protocoale de colaborare la nivelul autorităților implicate ale satului, poate conduce la o 

monitorizare a respectării conformităţii cu legislaţia și în consecință la îmbunătăţirea consecvenţei 

şi eficienţei controalelor oficiale pentru a oferi siguranţă consumatorilor. 

 

Evaluarea rezultatelor controalelor efectuate de ANPC raportat la prevederile Planului 

Național de Control (PNC) 

PNC este elaborat de către ANSVSA împreună cu celelalte autorități competente pentru 

organizarea și efectuarea de controale oficiale din România și reliefează ceea ce şi-au propus să realizeze 

aceste autorități pentru implementarea sa, respectiv o serie de obiective strategice prezentate în cele ce 

urmează. 

În perioada auditată au produs efecte două planuri naționale de control integrat respectiv, PNC 

2014-2016 și PNC 2017-2019. 

 

Planul Național de Control Integrat aferent perioadei 2014-2016 

 Din analiza activităţii de control desfăşurată în perioada auditată 2015-2016 a rezultat faptul 

că, obiectivele generale ale strategiei ANPC cuprinse în PNC au fost îndeplinite, indicatorii stabiliţi 

pentru această perioadă fiind realizaţi, așa cum rezultă și din tabelul următor: 
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Tabel nr.28 

PNC 2014 - 2016 

Domeniul Anul Obiective propuse  Obiective realizate 
Acţiuni întreprinse pentru soluţionarea 

neconformităţilor 

Suplimente alimentare 

2015 

controale la circa 300 

operatori economici 

din reţeaua de 

comercializare/an 

584 operatori economici 

controlați (abateri constatate 

la 352 operatori) 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, 

a unei cantităţi de 374 kg suplimente alimentare. 

- Oprirea definitivă de la comercializare a 11 kg 

suplimente alimentare  

- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 584.950 lei. 

2016 

455 operatori economici 

controlați (abateri constatate 

la 267 operatori) 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, 

a unei cantităţi de 1.214 kg suplimente alimentare. 

- Oprirea definitivă de la comercializare a 14 kg 

suplimente alimentare  

- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 413.300 lei. 

Ape potabile 

îmbuteliate 

2015 

controale la circa 400 

operatori economici 

din reţeaua de 

comercializare/an 

827 operatori economici 

controlați (abateri constatate 

la 464 operatori) 

- Oprirea definitivă de la comercializare a unei 

cantităţi de 12.769 litri ape minerale naturale  

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, 

a unei cantităţi de 84.694 litri ape minerale 

naturale. 

- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 902.200 lei. 

2016 

720 operatori economici 

controlați (abateri constatate 

la 359 operatori) 

- Oprirea definitivă de la comercializare a unei 

cantităţi de 43.000 litri ape minerale naturale  

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, 

a unei cantităţi de 46.000 litri ape minerale 

naturale. 

- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 668.950 lei. 

Cerințe de calitate și 

compoziție ale 

alimentelor 

2015 

prelevări/an: 60 

eşantioane de 

produse din carne, 40 

eşantioane de lapte şi 

produse din lapte 

- produse din carne 91 de 

probe, din care 33 probe 

neconforme) 

-  produse lactate (380 de 

probe, din care 14 probe 

neconforme) 

-  pastă tomate (77 de probe, 

din care 15 probe 

neconforme) 

-  orez (168 de probe, din 

care 8 probe neconforme) 

-  miere (71 de probe, toate 

conforme) 

-  cacao și ciocolată (80 de 

probe, toate conforme) 

 

- Oprirea temporara de la comercializare, până la 

intrarea în legalitate, a circa 21 tone produse 

alimentare. 

- Oprirea definitiva de la comercializare a 27.200 

kg produse alimentare 

- Aplicarea de amenzi contravenționale în valoare 

de 632.000 lei. 

2016 

- produse din carne (71 de 

probe, din care 19 probe 

neconforme) 

-  produse lactate (91 de 

probe, din care 1 probă 

neconformă) 

-  miere (95 de probe, toate 

conforme) 

 

-  zahăr (94 de probe, din 

care 7 probe neconforme) 

- Oprirea temporara de la comercializare, până la 

intrarea în legalitate, a circa 23,8 tone produse 

alimentare. 

- Aplicarea de amenzi contravenționale în valoare 

de 1.511.450 lei. 
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PNC 2014 - 2016 

Domeniul Anul Obiective propuse  Obiective realizate 
Acţiuni întreprinse pentru soluţionarea 

neconformităţilor 

Etichetarea/ 

prezentarea si 

publicitatea alimentelor 

2015 

minimum 12 tematici 

de control/an privind 
conformitatea, 

etichetarea şi 

publicitatea produselor 
alimentare: pâine, 

produse de morărit şi 

panificaţie; peşte şi 
produse din peşte 

preambalate; preparate 

şi produse din carne; 
legume şi fructe; 

gemuri, marmelade şi 

piure de castane; 
miere;cacao, produse 

din cacao; ouă; lapte 

de consum şi produse 
lactate; ape minerale 

naturale; băuturi 

răcoritoare; 
suplimente alimentare; 

vin şi băuturi 

spirtoase; produse 
specifice sărbătorilor 

pascale/ de iarnă; 
alimente şi servicii de 

alimentație publică în 

unităţile de alimentație 
publică în general; 

combaterea efectelor 

consumului produselor 
din tutun în 

restaurante, discoteci 

şi alte spaţii cu 
destinaţie specială;  

indicarea preţurilor. 

 

30 acțiuni de control din care 

24 programate şi un număr de 

6 acţiuni de control 

neplanificate. 

 

au fost controlaţi circa 29.880 operatori economici, 

din care au fost sancţionaţi peste 16.975 operatori 

economici, valoarea amenzilor contravenţionale 
fiind de 31.207 mii lei, iar valoarea produselor 

neconforme pentru care a fost dispusă măsura de 

oprire de la comercializare este de 2,9 mil. lei (din 
care: 2,6 mil lei reprezintă valoarea produselor 

oprite temporar de la comercializare, iar 0,3 mil lei 

reprezintă valoarea produselor oprite definitiv de la 
comercializare) 

2016 

36 acțiuni de control din care 

18 programate şi un număr de 

18 acţiuni de control 

neplanificate. 

au fost controlaţi circa 30.180 operatori economici, 

din care au fost sancţionaţi peste 17.729 operatori 

economici, valoarea amenzilor contravenţionale 
fiind de 29.513 mii lei, iar valoarea produselor 

neconforme pentru care a fost dispusă măsura de 

oprire de la comercializare a fost de 4,14 mil. lei (din 
care: 3,9 mil lei reprezintă valoarea produselor 

oprite temporar de la comercializare, iar 0,24 mil lei 

reprezintă valoarea produselor oprite definitiv de la 
comercializare). 

 

Produse tradiționale 

2015 

controale la circa 100 
operatori economici 

din reţeaua de 

comercializare/an 

205 operatori economici 

controlați (abateri constatate 

la 84 operatori) 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, 

a unei cantităţi de 1.346 kg produse alimentare. 

- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 190.000 lei. 

2016 
240 operatori economici 

controlați (abateri constatate la 
122 operatori) 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, a 

unei cantităţi de 6.912 kg produse alimentare. 
- Oprirea definitivă de la comercializare a 16 kg, 

care prezentau data durabilităţii minimale depăşită 

- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 
de 307.800 lei. 

Protecția indicațiilor 

geografice și a 

denumirii de origine  

pentru produse 

agricole si alimentare 

2015 

- 

- - 

2016 - -- 

Sistemul de control in 

agricultura ecologica 

2015 
controale la circa 250 

operatori economici 

din reţeaua de 
comercializare/an 

308 operatori economici 

controlați (abateri constatate la 

150 operatori) 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, a 

unei cantităţi de 2,7 tone produse ecologice. 
- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 393.300 lei. 

2016 
311 operatori economici 

controlați (abateri constatate la 

93 operatori) 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, a 

unei cantităţi de 413 kg produse ecologice. 
- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 138.000 lei. 

 

Planul Național de Control Integrat aferent perioadei 2017-2019 

 Din analiza activităţii de control desfăşurată în perioada auditată 2017-2018 a rezultat faptul 

că, obiectivele generale ale strategiei ANPC cuprinse în PNC au fost îndeplinite, indicatorii stabiliţi 

pentru această perioadă fiind realizaţi, așa cum rezultă și din tabelul următor: 
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Tabel nr. 29 

PNC 2017-2019 

Domeniul Anul Obiective propuse Obiective realizate 
Acţiuni întreprinse pentru soluţionarea 

neconformităţilor 

Suplimente alimentare 

2017 

controale la circa 300 

operatori economici 

din reţeaua de 

comercializare/an 

531 operatori economici 

controlați (abateri constatate 

la 289 operatori) 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, 

a unei cantităţi de 294 kg suplimente alimentare. 

- Oprirea definitivă de la comercializare a 38 kg 

suplimente alimentare care prezentau data 

durabilităţii 

minimale depăşită. 

- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 354.100 lei. 

2018 

483 operatori economici 

controlați (abateri constatate 

la 191 operatori) 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, 

a unei cantităţi de 190 kg suplimente alimentare. 

- Oprirea definitivă de la comercializare a 381 kg 

suplimente alimentare care prezentau data 

durabilităţii minimale depăşită. 

- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 302.900 lei. 

Ape potabile 

îmbuteliate 

2017 

controale la circa 400 

operatori economici 

din reţeaua de 

comercializare/an 

783 operatori economici 

controlați (abateri constatate 

la 397 operatori) 

- Oprirea definitivă de la comercializare a unei 

cantităţi de 40.931 litri ape minerale naturale 

pentru 

nerespectarea condiţiilor de depozitare sau care 

prezentau data durabilităţii minimale depăşită. 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, 

a unei cantităţi de 413.315 litri ape minerale 

naturale. 

- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 606.100 lei. 

2018 

902 operatori economici 

controlați (abateri constatate 

la 426 operatori) 

- Oprirea definitivă de la comercializare a unei 

cantităţi de 19.577 litri ape minerale naturale 

pentru 

nerespectarea condiţiilor de depozitare impuse de 

producători sau care prezentau data durabilităţii 

minimale depăşită. 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, 

a unei cantităţi de 59.616 litri ape minerale 

naturale. 

- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 672.400 lei. 

Cerințe de calitate și 

compoziție ale 

alimentelor 

2017 

prelevări/an: 60 

eşantioane de 

produse din carne, 40 

eşantioane de lapte şi 

produse din lapte 

- produse din carne (162 de 

probe, din care 44 probe 

neconforme) 

-  produse lactate (104 de 

probe, din care 4 probe 

neconforme) 

-  ulei de măsline (35 de 

probe, din care 1 probă 

neconformă) 

-  conserve din pește (163 de 

probe, din care 24 probe 

neconforme) 

 

- Oprirea temporara de la comercializare, până la 

intrarea în legalitate, a circa 39,6 tone produse 

alimentare. 

- Oprirea definitiva de la comercializare a 12 litri 

ulei de măsline la care prezenţa conţinutului de 

acizi 

graşi care nu este al uleiului de măsline 

- Aplicarea de amenzi contravenționale în valoare 

de 2.707.100 lei. 

2018 

- produse din carne (71 de 

probe, din care 14 probe 

neconforme) 

-  produse lactate (82 de 

probe, din care 6 probe 

neconforme) 

-  ulei de măsline (27 de 

probe, din care 3 probe 

neconforme) 

- Oprirea temporara de la comercializare, până la 

intrarea în legalitate, a circa 6,4 tone produse 

alimentare. 

- Oprirea definitiva de la comercializare a cca.3,1 

tone produse alimentare care prezentau parametrii 

neconformi 

- Aplicarea de amenzi contravenționale în valoare 

de 2.796.900 lei. 
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PNC 2017-2019 

Domeniul Anul Obiective propuse Obiective realizate 
Acţiuni întreprinse pentru soluţionarea 

neconformităţilor 

Etichetarea/ 

prezentarea si 

publicitatea alimentelor 

2017 

minimum 12 tematici 

de control/an privind 
conformitatea, 

etichetarea şi 

publicitatea produselor 
alimentare: pâine, 

produse de morărit şi 

panificaţie; peşte şi 
produse din peşte 

preambalate; preparate 

şi produse din carne; 
legume şi fructe; 

gemuri, marmelade şi 

piure de castane; 
miere;cacao, produse 

din cacao; ouă; lapte 

de consum şi produse 
lactate; ape minerale 

naturale; băuturi 

răcoritoare; 
suplimente alimentare; 

vin şi băuturi 

spirtoase; produse 
specifice sărbătorilor 

pascale/ de iarnă; 
alimente şi servicii de 

alimentație publică în 

unităţile de alimentație 
publică în general; 

combaterea efectelor 

consumului produselor 
din tutun în 

restaurante, discoteci 

şi alte spaţii cu 
destinaţie specială;  

indicarea preţurilor. 

 

24 acțiuni de control din care 

16 programate şi un număr de 

8 acţiuni de control 

neplanificate. 

 

au fost controlaţi circa 13.512 operatori economici, 

din care au fost sancţionaţi peste 7.489 operatori 

economici, valoarea amenzilor contravenţionale 
fiind de 14.022 mii lei, iar valoarea produselor 

neconforme pentru care a fost dispusă măsura de 

oprire de la comercializare este de 2,03 mil. lei (din 
care: 1,85 mil lei reprezintă valoarea produselor 

oprite temporar de la comercializare, iar 0,18 mil lei 

reprezintă valoarea produselor oprite definitiv de la 
comercializare) 

2018 

30 acțiuni de control din care 

16 programate şi un număr de 

14 acţiuni de control 

neplanificate. 

 

au fost controlaţi circa 12.480 operatori economici, 

din care au fost sancţionaţi peste 6.771 operatori 

economici, valoarea amenzilor contravenţionale 
fiind de 16.605.800 lei, iar valoarea produselor 

neconforme pentru care a fost dispusă măsura de 

oprire de la comercializare a fost de 2,12 mil. lei (din 
care: 1,84 mil lei reprezintă valoarea produselor 

oprite temporar de la comercializare, iar 0,28 mil lei 

reprezintă valoarea produselor oprite definitiv de la 
comercializare). 

 

Produse tradiționale 

2017 

controale la circa 100 
operatori economici 

din reţeaua de 

comercializare/an 

256 operatori economici 

controlați (abateri constatate 

la 64 operatori) 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, 

a unei cantităţi de 958 kg produse alimentare. 
- Oprirea definitivă de la comercializare a 15 kg, 

care prezentau data durabilităţii minimale depăşită 

sau caracteristici care le făceau improprii 
consumului uman; 

- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 131.500 lei. 

2018 
258 operatori economici 

controlați (abateri constatate la 
64 operatori) 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, a 
unei cantităţi de 572 kg produse alimentare. 

- Oprirea definitivă de la comercializare a 71 kg, 

care prezentau data durabilităţii minimale depăşită 
sau caracteristici care le făceau improprii 

consumului uman; 
- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 126.500 lei. 

Protecția indicațiilor 

geografice și a 

denumirii de origine  

pentru produse 

agricole si alimentare 

2017 

- 

Controlul a depistat 5 site-uri , 

la 4 dintre acestea 

constatându-se abateri de la 
prevederile legale în vigoare . 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, a 

unei cantităţi de 266 kg cafea. 
- Dispunerea eliminării din site-uri a indicaţiei 

geografice protejate la nivelul Uniunii Europene 

pentru produsele care utilizau ilegal această 
denumire. 

- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 134.000 lei. 

2018 

Controlul a cuprins 5 produse 

cu indicaţie geografică 

protejată provenite din afara 
României, la care nu s-au 

constatat abateri de la 

prevederile legale 

- 

Sistemul de control in 

agricultura ecologica 
2017 

controale la circa 250 

operatori economici 

340 operatori economici 
controlați (abateri constatate la 

113 operatori) 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, a 

unei cantităţi de 751 kg produse ecologice. 
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PNC 2017-2019 

Domeniul Anul Obiective propuse Obiective realizate 
Acţiuni întreprinse pentru soluţionarea 

neconformităţilor 

din reţeaua de 

comercializare/an 

- Oprirea definitivă de la comercializare a unei 

cantităţi de 49 kg produse alimentare ecologice, 
produse improprii consumului uman. 

- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 

de 199.000 lei. 

2018 
279 operatori economici 
controlați (abateri constatate la 

56 operatori) 

- Oprirea temporară, până la intrarea în legalitate, a 

unei cantităţi de 74 kg produse ecologice. 

- Oprirea definitivă de la comercializare a unei 
cantităţi de 59 kg produse alimentare ecologice, 

produse improprii consumului uman. 

- Aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare 
de 141.500 lei. 

 

Controale desfășurate ca urmare a sesizărilor și reclamațiilor primite 

 

Unul din principiile de bază ale protecţiei consumatorilor este celeritatea procedurii de cercetare, 

principiu care presupune obligaţia ANPC de a proceda, fără întârziere, la cercetarea sesizării 

consumatorilor, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege. 

Totodată, soluţionarea petiţiilor consumatorilor reprezintă un indicator de performanță ce trebuie 

monitorizat în vederea creşterii nivelului de protecţie a consumatorilor. 

În vederea soluţionării petiţiilor consumatorilor, prin Ordinul al Preşedintelui ANPC nr. 

468/20.11.2012, a fost aprobată Procedura generală privind soluţionarea petiţiilor consumatorilor. 

Cele două forme prin care consumatorii se pot adresa structurilor ANPC, sunt: 

- sesizarea, care constă într-o formulare făcută în scris ori prin poşta electronică, prin 

preluarea/completarea fişei de sesizare/reclamaţie, de către personalul structurilor teritoriale, cu privire 

la lipsa conformităţii produselor/serviciilor achiziţionate, fără solicitare de pretenţii materiale, prin 

care se aduce la cunoştinţă o posibilă încălcare a drepturilor şi intereselor consumatorilor; 

- reclamaţia, care constă într-o formulare făcută în scris sau prin poşta electronică, prin 

preluarea/completarea fişei de sesizare/reclamaţie de către personalul din cadrul structurilor teritoriale 

privind lipsa conformităţii produselor/serviciilor oferite de operatorii economici sau alte încălcări ale 

drepturilor şi intereselor consumatorilor şi prin care se solicită pretenţii materiale sau de altă natură. 

Prin petiţie se înţelege atât sesizarea, cât şi reclamaţia aşa cum sunt definite mai sus. 

 Auditul a remarcat faptul că în perioada auditată, la nivelul structurilor teritoriale ale 

ANPC, s-a înregistrat un număr total de 360.523 petiţii privind conformitatea şi securitatea produselor 

şi serviciilor, din care: reclamații 96,42% (347.602 reclamații) și sesizări 3,58 % (12.921 sesizări).  

Cele mai multe petiții (86.485) s-au înregistrat la nivelul anului 2016, dinamica numărului de 

sesizări și reclamații înregistrate în perioada 2015-2019.  

Din numărul total de 118.757 petiții soluționate în favoarea consumatorului, la nivelul 

structurilor teritoriale: 

 59.211 petiții au fost concluzionate ca fiind întemeiate (soluționate în favoarea 

consumatorului), din care 3.607 sesizări și 55.604 reclamații, 

 59.546 petiții au fost soluționate pe cale amiabilă, din care 1.996 sesizări și 57.550 

reclamații. 

Dinamica petițiilor soluționate în favoarea consumatorului raportat la numărul total al petițiilor 

înregistrate în perioada auditată este prezentată în diagrama următoare: 
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Diagrama nr. 9 

 
 

 Raportat la domeniile/segmentele/piețele de consum aferente produselor/serviciilor care fac 

obiectul petițiilor, în perioada 2015-2019, cele mai multe petiții înregistrate (161.046 petiții) privesc 

segmentul serviciilor nealimentare (exclusiv servicii financiare), acestea deținând în totalul petițiilor 

înregistrate la ANPC o pondere de cca 44,67 %,  urmate de petițiile ce privesc segmentul produselor 

nealimentare (123.866 petiții), cu o pondere de cca 34,36% și petițiile provenind din alte segmente ale 

pieței, așa cum se poate observa și din diagrama următoare: 
Diagrama nr. 10 

 
 

 La nivelul structurilor teritoriale ale ANPC (comisariate regionale), în perioada 2015-2019, 

cele mai multe petiții au fost înregistrate la CRPC Bucureşti-Ilfov (167.488 sesizări și reclamații), acestea 
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reprezentând o pondere de cca 46 % din totalul petițiilor înregistrate la ANPC, așa cum se poate observa 

și din diagrama următoare: 
    Diagrama nr. 11 

 
 Auditul a remarcat faptul că deși cele mai multe petiții au fost înregistrate la CRPC 

Bucureşti-Ilfov, în urma finalizării cercetării acestora, la nivelul acestei structuri au fost încheiate în 

perioada 2015-2019, cele mai puține procese verbale de constatare a contravenției (870 procese 

verbale), în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 1.617.900 lei.  

La polul opus, la nivelul CRPC Sud-Vest (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Olt), deși petițiile 

înregistrate în perioada auditată dețin o pondere mică (4,29%) în totalul petițiilor înregistrate la nivelul 

tuturor comisariatelor regionale din cadrul ANPC, în urma finalizării cercetării acestora, au fost 

încheiate cele mai multe procese verbale de constatare a contravenției (14.921 procese verbale), în 

urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 2.821.324 lei, așa cum se poate observa și din diagrama 

următoare:  
Diagrama nr. 12 
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În concluzie există o disproporție semnificativă a numărului de procese verbale de 

constatare a contravenției între diferitele comisariate regionale, ceea ce denotă o abordare 

neunitară a modului de aplicare a sancțiunilor. 

Pe data de 28.08.2019, ANPC a anunțat public că susține introducerea cazierului 

contravențional, astfel încât comisarii să aplice sancțiuni în funcție de istoricul încălcărilor constatate și 

pentru  descurajarea repetării de către operatorii economici a faptelor sancționabile. 

 

Controale desfășurate ca urmare a dispozițiilor preşedintelui ANPC (Comandament litoral, 

Comandament de iarnă, alte controale) 

O categorie distinctă a controalelor prin care ANPC desfășoară activitatea de supraveghere și 

control o reprezintă controalele specifice, derulate în baza unor ordine dispuse de președintele ANPC. 

În cadrul acestor controale se regăsesc acțiunile desfășurate în zonele în care sunt concentrate 

stațiuni turistice, prin organizarea Comandamentelor de iarnă și Comandamentelor litoral, al căror scop 

este de prevenire și combatere a practicilor care dăunează vieții, sănătății, securității și intereselor 

economice ale consumatorilor și asigurării dreptului consumatorilor de a fi informați. 

Din documentele puse la dispoziție de reprezentanții ANPC a reieșit faptul că în perioada 2015 – 

2018 au fost desfășurate un număr de 7 acțiuni, astfel: 

- Comandamentul litoral - 4 acțiuni, câte una în fiecare an; 

- Comandamentul de iarnă – 3 acțiuni desfășurate în anii 2015, 2016 și 2017. 

 Din analiza comparativă a documentelor de planificare și a celor de raportare aferente 

acestor comandamente, auditul a remarcat următoarele deficiențe:  

- pentru acțiunea Comandamentul de iarnă 2016, care s-a desfășurat la nivelul CJPC Prahova, 

nu a fost emis ordin de către președintele ANPC prin care să se stabilească măsurile organizatorice, 

precum constituirea structurilor ce au desfășurat astfel de acțiuni, detașarea personalului, ariile de 

acoperire ale acțiunilor, modul de transmitere a rezultatelor, termenele și persoanele cu responsabilități.  

- în cazul Comandamentului de iarnă 2015, au fost raportate rezultatele acțiunilor de control 

desfășurate doar de CJPC Prahova, deși prin ordinul de organizare și funcționare al Comandamentului 

de iarnă (OPANPC nr. 404/9.12.2015) președintele ANPC a stabilit mai multe arii de acoperite și 

centrele operaționale aferente (Suceava, Băile Herculane, Rânca, Maramureș, Băile Felix pentru pentru 

care au fost desemnați 42 de comisari încadrați în CJPC Bacău, Botoșani, Neamț, Iași Suceava, Prahova, 

Argeș, Caraș-Severin, Brașov, Gorj, Mehedinți, Maramureș și Bihor). 

 În cazul Comandamentelor litoral, auditul a remarcat faptul că au existat situații (2015 – 

2016) în care prin ordinele președintelui ANPC au fost desemnați să efectueze acțiuni de control 

salariați care erau încadrați în Direcția financiară și de resurse umane (funcționari care au ocupat 

funcții administrative) fapt ce afectează principiile bunei gestiuni financiare, respectiv a economicității 

cheltuielilor generate de utilizarea unor fonduri publice pentru cazare, diurnă, transport în mod 

nejustificat, a eficienței cheltuielilor întrucât nu au fost create premise pentru maximizarea rezultatelor 

raportat la resursele utilizate.  

Rezultatele activității Comandamentelor Litoral din perioada 2015-2018, sunt prezentate prin 

intermediul unor indicatori sintetici, cuprinși în tabelul de mai jos: 
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Tabel nr. 30 
Comandamentele litoral 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 

i1 operatori verificați 1050 1413 775 894 

i2 operatori la care s-au constatat abateri 670 854 891 760 

i3 număr amenzi 366 507 550 485 

i4 valoare amenzi (lei) 2.140.700 1.837.800 2.669.500 2.066.400 

i5 număr avertismente 304 347 341 563 

 

De asemenea, măsurile complementare sancțiunilor aplicate de comisarii ANPC au constat în: 

- oprirea definitivă de la comercializare a produselor alimentare și retragerea din consum a 

produselor; 

- oprirea temporară de la comercializare de produse alimentare și nealimentare până la 

remedierea deficiențelor constatate; 

- oprirea temporară a prestării serviciului până la aducerea la conformitate a acestora. 

Totodată, potrivit rapoartelor de activitate, concomitent cu acțiunile de control au fost desfășurate 

și acțiuni de consiliere a agenților economici. 

Principalele deficiențe constatate în urma controalelor efectuate au fost: 

 la unități de alimentație publică: produse expirate, depozitare necorespunzătoare a materiilor 

prime, neafișare prețuri la loc vizibil etc. 

 la unități de cazare: neafișare tarife la loc vizibil, extindere balcoane fără autorizație, condiții 

de cazare necorespunzătoare, nerespectare rezervări prin agenții de turism etc. 

 la textile: neafișare prețuri, lipsă etichete privind compoziția materialelor și modalități de 

întreținere. 

Pentru Comandamentele de iarnă desfășurate, indicatori sintetici rezultați sunt cuprinși în 

tabelul de mai jos: 
        Tabel nr. 31 

Comandamentele de iarnă 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 

i1 operatori verificați 39 26 146 

i2 număr amenzi 11 10 65 

i3 valoare amenzi (lei) 124.000 160.000 956.000 

i4 număr avertismente 24 19 72 

 

Deficiențele constatate de comisarii ANPC în cadrul acestor acțiuni au fost similare celor din 

cadrul Comandamentelor litoral. De asemenea, comisarii ANPC au consemnat în rapoartele transmise 

structurii centrale faptul că s-au primit reclamații din partea consumatorilor care au vizat nerespectarea 

programului de funcționare ale telegondolei, telecabinei, condițiile din spațiile de cazare și condițiile de 

servire a mesei din restaurante. Grafic, evoluția indicatorilor de mai sus se prezintă astfel: 
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  Diagrama nr. 13 

 
În concluzie, au existat sincope legate de planificarea și raportarea acțiunilor specifice, 

afectând astfel eficacitatea acestora prin neîndeplinirea obiectivelor propuse, a economicității și 

eficienței cheltuielilor alocate pentru desfășurarea acestor acțiuni dat fiind faptul că au fost 

desemnați a participa și salariați care nu aveau atribuții de control. 

 

Controale privind modul de derulare a unor programe guvernamentale 

 

Prin OUG nr. 96/2002, Guvernul României a iniţiat ca program naţional, Programul „Lapte şi 

corn”, menit să conducă la menținerea sănătății copiilor, prin care s-au acordat gratuit pentru elevii din 

învăţământul primar şi gimnazial și pentru copiii din învăţământul preşcolar produse lactate şi de 

panificaţie în limita unei anumite limite valori zilnice. 

În anul 2010, Guvernul României a creat un program similar, sub denumirea „Mere în școli”, 

prin care elevii din clasele 1-8 din învățământul de stat și privat primesc gratuit câte un fruct proaspăt 

zilnic, timp de 100 zile de școlarizare, în intervalul noiembrie-martie. Programul de încurajare a 

consumului de fructe în școli este parte a unui program european, finanțat în proporție de 75% din fonduri 

UE. 

În perioada 2015 - 2017 comisarii ANPC au verificat modul de derulare a celor două programe.  

Acţiunile de control desfășurate în baza programelor guvernamentale anuale au vizat cu 

precădere producătorii și distribuitorii produselor repartizate prin programele guvernamentale „Cornul 

şi laptele” și ”Mere în școli” dar și scoli și grădinițe beneficiare ale programului .  

Rezultatele activității de verificare a modului de aplicare a prevederilor legale care reglementează 

cele două programe guvernamentale în perioada 2015-2017, sunt prezentate prin intermediul unor 

indicatori sintetici, cuprinși în tabelul de mai jos: 

Tabel nr.32 

Indicatori sintetici pentru programele: „Cornul și laptele” și „Mere în școli” 

Indicatori / Anul Sem I 2015 Sem II 2015 Sem I 2016 Sem II 2016 Sem I 2017 

i1 operatori verificați 1.452 1.422 1.418 1.452 1.126 

i2 
valoarea produselor oprite 

definitiv/temporar (lei) 
1.039 86.956 4.175 749 290 

i3 număr sancțiuni 16 25 29 22 23 

i4 număr amenzi 12 18 23 16 11 

i5 valoare amenzi (lei) 58.500 136.000 193.000 88.000 68.000 

i6 i4/i3 (%) 75% 72% 79,31% 72,72% 47,82% 

i7 număr avertismente 4 7 6 6 12 

i8 i7/i3 (%) 25% 25% 20,68% 27,27% 52,17% 
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Principalele abateri care au reieșit în urma controalelor efectuate: 

 nerespectarea graficului de livrare;  

 nerespectarea prevederilor legale privind etichetarea produselor alimentare distribuite prin 

programul guvernamental „cornul si laptele”;  

 nerespectarea prevederilor referitoare la diversificarea programului cu produse derivate din 

produsul de baza lapte; 

 nerespectarea condițiilor de depozitare. 

 

3.6 Evaluarea modului de îndeplinire de către ANPC a atribuțiilor prevăzute prin lege cu 

privire la activitățile legate de: produse și servicii financiare (bancare și nebancare); intermedieri 

de credite; recuperare creanțe și insolvența persoanelor fizice 

 

Evaluarea organizării structurale și a activității serviciului de produse și servicii financiare 

Atribuțiile SPSF au fost prevăzute în ROF-ul ANPC, iar cele mai relevante dintre acestea sunt: 

 identificarea clauzelor abuzive din contractele încheiate între operatorii economici şi 

consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 193/2000 şi fundamentarea legală a punctului de vedere al 

interpretării clauzelor respective; 

 controlul respectării dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la 

produsele şi serviciile destinate populaţiei, din aria sa de competență, precum şi la apărarea 

drepturilor legitime şi a intereselor economice ale acestora și se asigură de punerea în executare a 

hotărârilor favorabile consumatorilor; 

 analizarea şi verificarea contractelor încheiate între operatorii economici şi consumatori 

cu ocazia controalelor tematice, sesizări şi reclamaţii, solicitări de consiliere tehnică şi participări la 

elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a clauzelor acestora; 

 analizarea regulamentelor pentru jocuri, concursuri, promoţii, etc, elaborate de 

operatorii economici şi elaborarea propuneri pentru îmbunătăţirea acestora; 

 participarea la elaborarea/efectuarea de propuneri spre avizare a actele normative din 

domeniul produselor şi serviciilor financiar-bancare; 

 asigurarea primirii şi rezolvării sau, după caz, transmiterea spre soluţionare celor în drept, 

potrivit competenţelor, sesizărilor primite privind încălcarea drepturilor consumatorilor, cu 

respectarea prevederilor actelor normative în vigoare; 

 acordarea de consultanţă în domeniul produselor și serviciilor financiar-bancare și 

imobiliare; 

 participarea la elaborarea actelor normative şi a reglementărilor specifice în domeniul 

protecţiei consumatorilor pe categorii de produse şi servicii, la elaborarea şi revizuirea standardelor de 

specialitate, cât şi a altor norme şi reglementări în domeniul protecţiei consumatorilor. 

Situația posturilor din cadrul Serviciului Produse și Servicii Financiare/ Direcției Produse și 

Servicii Financiare, Bancare și Nebancare este prezentată în tabelul următor: 
Tabel nr.33 

Categoria de personal 

Total funcții, din care Funcții conducere Funcții execuție 

Potrivit 

statului 
Ocupate Vacante 

Potrivit 

statului 
Ocupate Vacante 

Potrivit 

statului 
Ocupate Vacante 

Funcționari publici 8 7 0 1 1 0 7 6 0 

Personal contractual 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

Total la 01.08.2016 (HG nr. 448/2016) 9 8 0 1 1 0 8 7 0 

Funcționari publici 8 3 1 1 0 0 7 3 1 

Personal contractual 1 1 0 0 0 0 1 1 0 
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Categoria de personal 

Total funcții, din care Funcții conducere Funcții execuție 

Potrivit 

statului 
Ocupate Vacante 

Potrivit 

statului 
Ocupate Vacante 

Potrivit 

statului 
Ocupate Vacante 

Total la 01.06.2017 (HG nr. 353/2017) 9 4 1 1 0 0 8 4 1 

Funcționari publici 7 3 1 1 0 0 7 3 1 

Personal contractual 2 2 0 0 0 0 2 2 0 

Total la 01.01.2018 (HG nr. 843/2017) 9 5 1 1 0 0 8 4 1 

Funcționari publici 8 7 1 1 1 0 7 6 1 

Personal contractual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total la 30.05.2019 (HG nr. 16/2019) 8 7 1 1 1 0 7 6 1 

Funcționari publici 8 6 1 1 1 0 7 5 1 

Personal contractual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 11.09.2019 (HG nr. 532/2019) 8 6 1 1 1 0 7 5 1 

 

Conform informațiilor furnizate de entitatea auditată, în perioada 2015-2019, au fost realizate 

acțiuni de control tematice prezentate sintetic în tabelul de mai jos: 
Tabel nr.34 

Număr acțiuni tematice de control / Număr 

operatori economici controlați 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 
Anul 2019  

Controale tematice realizate de ANPC, la 

nivel de zonă și național 
1 1 2 1 

                               1  
(control început în anul 2018) 

Număr operatori economici controlați 14 17 55 2 25 

 

ANPC a desfășurat și acțiuni operative, rezultatele acestor controale fiind prezentate sintetic în 

tabelul de mai jos: 
Tabel nr.35 

Domeniul controlat  
Număr de documente încheiate 

la finalizarea actelor de control  

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019  

 

Total 

Domeniul prestări de servicii financiare 

Procese verbale de constatare  22 5 3 1 7 38 

Procese verbale de constatare 

a contravenției 
56 65 73 13 31 

238 

Decizii de încetare a 

practicilor comerciale 

incorecte 

0 4 9 0 4 
 

17 

 

Referitor la sancțiunile aplicate în urma controalelor desfășurate în perioada 2015 – 2019 

pentru domeniul de prestări servicii financiare, informațiile sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos: 
Tabel nr.36 

Anul 

Număr de operatori 

sancționați cu 

Valoare amendă 

aplicată 

-lei- 

Valoare amendă 

achitată 

-lei- 

Număr amenzi 

contestate 

Număr amenzi anulate 

de către instanță 
Avertisment Amendă 

2015 14 15 234.000 75.000 20 7 

2016 12 21 557.000 241.000 14 1 

2017 35 36 1.158.000 764.000 27 2 

2018 1 8 537.000 7.500 7 - 

2019 16 21 1.024.000 155.000 14 - 

 

Grafic, dinamica numărului de operatori economici sancționați în perioada auditată, se prezintă 

astfel:  
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        Diagrama nr.14 

 

 

Principalele fapte săvârșite sancționate contravențional în perioada auditată,  se regăsesc în tabelul 

de mai jos: 
Tabel nr.37 

Principalele fapte săvârșite 

pentru care au fost aplicate 

sancțiuni contravenționale în 

perioada 2015 - 2019  

Pondere 

(%) 

Principalele prevederi legale 

încălcate 

Prevederile legale în baza cărora s-au 

aplicat sancțiunile 

Prestări de servicii financiare 

Clauze abuzive 40% Legea nr. 193/2000, art. 12, 13 

Legea nr.193/2000- instanța aplică 

sancțiune 

Erori operaționale, tehnice 15% OG 21/1992 art 9 art. 7 lin. 2 OG 21/1992 art 50 OG 2/2001 art. 7 

Comisioane percepute ilegal 8% OG 21/1992,art. 7, lit. c), lin. 2 a OG 21/1992 art.50 alin. 1 

Mod de calcul netrasparent 

costuri 8% OUG 50/2010 OUG 50/2010 

Dobândă penalizatoare 7% OUG 50/2010, art. 38 OUG 50/2010 86 alin 2 

Somații plată datorii 6% Legea nr. 363/2007 art. 15 (1)  Legea nr.363/2007 art. 15 (1) 

Poprire abuzivă 5% OG 21/1992 art. 7, lit. c), lin. 2 a 

OG 21/1992 art.50 alin.1, OG 2/2001 

art.7 

Majorare marjă  5% OG 21/1992 art. 7  OG 21/1992 art 51 

Rest în moneda CHF 2% OG 21/1992 art. 9 

OG 21/1992 art.50 alin.1, OG 2/2001 

art.7 

Blocare card ATM 2% OG 21/1992 art. 9 OG 21/1992 art.50 alin.1 

Percepere comision de 

retragere numerar card credit  2% OUG 50/2010 art. 35 lit. d OUG 50/2010 86 alin.2 

 

Din analiza datelor din tabelul de mai sus rezultă faptul că ponderea cea mai mare, 40% o 

reprezintă sancțiunile aplicate pentru „clauzele abuzive”, iar cea mai redusă, 8% pentru „mod de 

calcul netrasparent al costurilor”. 

Grafic, situația se prezintă astfel: 
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Diagrama nr. 15 

 
 

Potrivit informațiilor furnizate de către ANPC, în perioada auditată au fost depuse un număr de 

12.255 de reclamații (din care au fost clasate un număr de 1.580 reclamații) având ca obiect: „clauze 

abuzive” (40%); „dobânzi penalizatoare calculate pe perioada executării silite” (11%) și „valori 

foarte mari ale dobânzilor penalizatoare” (9%). 

Modalitatea de soluționare a reclamațiilor consumatorilor pentru problemele din domeniul 

prestări de servicii financiare se regăsesc în tabelul de mai jos: 
Tabel nr.38 

Indicator 
Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Domeniul prestări de servicii financiare 

 Număr de reclamații înregistrate în 

domeniul prestări de servicii financiare, din 

care: 

2.954 3.801 2.884 1.608 1.008 

 Reclamații clasate 231 567 472 227 83 

 Soluționate în favoarea consumatorului, 

din care: 
1.224 1.267 797 294 234 

- concluzionate ca fiind întemeiate 448 229 65 80 21 

- rezolvate amiabil 776 1038 732 214 213 

 Soluționate în defavoarea consumatorului 

(neîntemeiate) 
631 684 421 235 195 

 Număr PVCC 56 51 21 11 19 

 Valoare amenzi aplicate 234.000 lei 262.000 lei 251.000 lei 237.000 lei 90.000 lei 

 Sume restituite consumatorilor 

468.035 lei 578.895 lei 489.156 lei 90.136 lei 49.575 lei 

99.676 CHF 16.033 EURO 20.084 EURO 11.281 EURO 8.510 EURO 

8.547 EURO 179.034 CHF 13..725 CHF 1.533 GBP 46.637 CHF 

 289 USD    

 

 Auditul a remarcat trendul descrescător atât în ceea ce privește numărul reclamațiilor 

depuse de către consumatori privind problemele semnalate în sectorul prestări de servicii financiare (de 

la 3.801 în anul 2016, la un număr de 1.008 reclamații depuse în anul 2019), cât și în ceea ce privește 

numărul de reclamații clasate (de la 567 în anul 2016, la un număr de 83 de reclamații clasate în anul 
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2019), precum și în ceea ce privește reclamațiile soluționate în defavoarea consumatorului (de la 684 

în anul 2016, la un număr de 195 în anul 2019). 

 De asemenea se observă un trend descendent la nivelul proceselor verbale de constatare 

a contravenției (PVCC), respectiv de la 56 de PVCC în anul 2015, la un număr de 19 PVCC în anul 

2019. 

 Ca urmare a analizei activității ANPC în domeniul serviciilor financiar-bancare, auditul a 

remarcat faptul că această activitate nu s-a desfășurat la eficacitate maximă din mai multe 

considerente: 

🖙 Legislația incidentă nu este menită să descurajeze faptele sancționabile întrucât pe lângă 

cuantumul redus al amenzilor aceasta este completată și de prevederile art. 28 alin. (1) din OG nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, care dau posibilitate operatorului financiar 

sancționat, să achite jumătate din minimul amenzii aplicate; 

🖙 Neactualizarea nivelului amenzilor prevăzut de legislația aplicabilă în domeniu deși unele 

acte normative stipulează expres acest fapt; 

🖙 Existența unor lacune în legislație, ca de exemplu faptul că Legea nr. 193/ 06.11.2000 nu 

prevede restituirea de către operatorii financiar-bancari a sumelor percepute ca urmare a 

introducerii în contractele de credit a unor clauze abuzive. Această lacună legislativă a creat 

premisele respingerii în instanță a solicitărilor ANPC de a restitui consumatorilor sumele 

percepute ca urmare a unor clauze abuzive introduse în contracte.  

🖙 Existența unor presiuni cu care se confruntă în unele cazuri personalul ANPC în 

derularea activității de control și supraveghere a pieței în domeniul financiar. Din analiza documentelor 

puse la dispoziția echipei de audit precum și din intervievarea personalului de specialitate din cadrul 

ANPC, auditul a remarcat faptul că au existat cazuri în care comisarii din cadrul serviciului de produse 

și servicii financiare au fost supuși unor presiuni (amenințări și plângeri penale) atât din partea 

petiționarilor cât și din partea operatorilor financiar-bancari verificați. Totodată, au existat situații 

de obstrucționare a verificărilor ori atitudini arogante și opozabile din partea operatorilor 

verificați la adresa comisarilor ANPC. 

În concluzie, legislația incidentă domeniului auditat a fost în perioada 2015-2019 cel puțin 

„relaxată”, fapt care a avut un impact negativ asupra activității desfășurate de către comisarii 

ANPC, astfel că, din această cauză, în unele situații, prin rezultatele controalelor efectuate de către 

comisari, nu s-a reușit îndeajuns protejarea consumatorilor afectați de comportamentul incorect al unor 

operatori. Totodată, legislația incidentă nu protejează îndeajuns personalul ANPC pentru a evita 

situațiile în care acesta este agresat, amenințat sau intimidat. 

Evaluarea modului de îndeplinire de către ANPC a atribuțiilor prevăzute prin lege cu 

privire la activitatea privind intermediarii de credite 

 

Articolul 132 din OUG nr.52/14.09.2016 a prevăzut ca organizarea şi funcţionarea noii structuri 

a ANPC cu atribuții în ceea ce privește intermediarii de credite să se stabilească prin hotărâre a 

Guvernului, emisă în termen de 120 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare ordonanței de guvern 

sus-menționată. 

Astfel, Guvernul României prin HG nr. 353/18.05.2017 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
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Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Economiei, a aprobat suplimentarea statului de funcții și organigramei 

ANPC cu un număr de 27 de posturi necesare desfăşurării activităţii de înregistrare a intermediarilor 

de credite precum și a altor activități instituite prin dispoziții la nivel primar, necesar a fi aplicate. 

 În perioada iunie 2017 - iunie 2019, activitatea a funcționat ca și Compartiment pentru 

derularea procedurilor privind intermediarii de credite cu un număr de 3 posturi aprobate în cadrul 

Direcției Cooperare şi Efectuarea Schimbului de Informaţii cu Statele Membre, Derulare Proceduri 

Intermediari de Credite și Recuperare Creanțe în subordinea Direcției Generale Control și Supraveghere 

Piață și Armonizare Europeană.  

 La data începerii prezentei misiuni de audit, din cele 12 posturi aprobate la nivelul 

Serviciului pentru derularea procedurilor privind intermediarii de credite, doar un singur post 

era ocupat. 

Evaluarea activități legate de derularea procedurilor privind intermediarii de credite 

Baza de date cuprinzând intermediarii de credite care au solicitat luarea în evidența ANPC 

a fost creată la data de 31.12.2017, fiind ulterior actualizată, evoluția numărului intermediarilor de 

credite, fiind prezentată în diagrama următoare: 

Diagrama nr. 16 

 

 Auditul a remarcat că deși ROF-ul aprobat prin OPANPC nr.477/05.08.2019, prevede 

un număr mai mare de atribuții pentru desfășurarea acestei activități, activitatea realizată a fost 

relativ limitată la doar o parte dintre atribuții, respectiv cea cu privire la înregistrarea 

intermediarilor de credite. 

 

Evaluarea activității în ceea ce privește entitățile de recuperare creanțe 

 

Având în vedere obiectului lor de activitate (cumpărarea de creanțe - credite neperformante, 

investiția în punerea in executare pentru recuperarea creanței și realizarea unui profit), entitățile de 

recuperare creanțe pot fi asimilate cu firmele de investiții, care potrivit Directivei 2014/65/UE 

privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 

2011/61/UE ,,înseamnă orice persoană juridică a cărei ocupație sau activitate obișnuită constă în 
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furnizarea unuia sau mai multor servicii de investiții în beneficiul unor terțe părți și/sau în exercitarea 

uneia sau mai multor activități de investiții cu titlu profesional”.10 

În România, entitățile (societățile) de recuperare creanțe sunt reglementate de OUG nr. 

52/14.09.2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele 

de credit pentru consumatori, funcționând sub supravegherea ANPC. 

Odată cu apariția OUG nr. 52/2016 s-a interzis cesionarea contractului de credit şi a 

accesoriilor, precum şi a creanţei către o entitate care nu are sediul social, o sucursală sau un 

reprezentant în România . 

Baza de date cuprinzând entitățile de recuperare creanțe care au solicitat luarea în evidența 

ANPC a fost creată la data de 31.12.2017, evoluția numărului de entități de recuperare creanțe la 

finele fiecărui an de referință, fiind prezentată în diagrama următoare: 
               Diagrama nr. 17 

 
Din cele 79 de entităţi de recuperare creanţe înregistrate în evidența ANPC: 

 49 de entităţi de recuperare creanţe sunt persoane juridice rezidente 

 30 de entităţi de recuperare creanțe sunt persoane juridice nerezidente. 

Potrivit evidențelor ANPC, entitățile de recuperare creanțe nerezidente de talie regională care își 

desfășoară activitatea pe piața din România domină preponderent achizițiile efectuate pe piața creditelor 

neperformante prin entități din următoarele state: Cehia, Polonia, Germania, Norvegia, Suedia, Elveția, 

dar există și cazuri în care o serie de entități nerezidente de talie regională din cadrul UE și-au înființat 

și societăți cu sediul social în România pentru desfășurarea activităților de recuperare creanțe.  

De asemenea, potrivit informațiilor furnizate echipei de audit, în perioada 19.02.2018 - 

23.02.2018 au fost verificate 10 entităţi de recuperare creanţe constatându-se abateri la 5 dintre 

acestea, fiind aplicate 4 sancţiuni, din care 3 avertismente şi o amendă contravenţională în valoare de 

30.000 lei.  

În anul 2019, au fost consiliate din punct de vedere legislativ (privind condițiile pe care trebuie 

să le îndeplinească pentru a putea fi înregistrate conform prevederilor OUG nr. 52/2016) 18 entități de 

recuperare creanțe, actualizându-se totodată Lista entităților de recuperare creanțe, publicată pe site-ul 

ANPC. 

                                                           
10 Directiva 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, art. 4 alin (1) 
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Din raportările transmise de către entitățile de recuperare creanțe către ANPC se desprind 

următoarele aspecte principale:  

 Sumele recuperate în cursul anului 2018: 1.995.001.324 lei (echivalentul a 420.000.278 

EUR) reprezentând suma totală recuperată de către entitățile de recuperare creanțe,11 din care 

1.369.474.661 lei (echivalentul a 288.310.454 EUR) reprezintă suma recuperată ca urmare a obţinerii 

drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu consumatorii. 

 Numărul de cazuri derulate în cursul anului 2018 de către entitățile de recuperare creanțe 

aflate în evidența ANPC a fost de 4.051.089 de cazuri pentru care entitățile de recuperare creanțe au 

desfășurat activități de recuperarea creanțelor în baza contractului de mandat acordat de instituțiile 

financiar-bancare/nebancare, în creștere cu cca 14% față de anul 2017 când au fost înregistrate un număr 

de 3.550.709 de cazuri.12 

La nivelul ANPC se estimează un număr de cel puțin 1,1 milioane de consumatori care 

figurează în evidențele entităților de recuperare creanțe, ținând cont de numărul de cazuri derulate și 

raportate de entităţile de recuperare creanţe. 

 Sumele colectate de către entitățile de recuperare creanțe aflate în evidența ANPC au 

crescut la suma de 1,36 miliarde lei în anul 2018 față de 1,19 miliarde lei în anul 2017. 

 Ca urmare a analizei activității ANPC în domeniul entităților de recuperare creanțe, 

auditul a remarcat faptul că această activitate nu s-a desfășurat la eficacitate maximă din mai 

multe considerente: 

🖙 de la înființarea structurii cu atribuții în ceea ce privește activitatea entităților de recuperare 

creanțe, Compartimentul recuperare creanțe (3 posturi aprobate) și ulterior Serviciul recuperare 

creanțe (11 posturi aprobate) a funcționat cu un singur post ocupat; 

🖙 deși ROF-ul aprobat prin OPANPC nr.477/05.08.2019, prevede un număr mai mare de 

atribuții pentru desfășurarea acestei activități, auditul a remarcat faptul că activitatea realizată a 

fost relativ limitată la doar o parte din atribuții. 

 De asemenea auditul a remarcat următoarele imperfecțiuni ale legislației incidente: 

🖙 Deși entitățile de recuperare creanțe au funcționat pe piața românească încă din anul 

2006, fenomenul prin care tot mai mulți creditori au cesionat creanțe către entitățile de recuperare 

creanțe luând amploare după anul 2011, activitatea acestor entități de recuperare creanțe nu a fost 

reglementată până la apariția OUG nr. 52/2016; 

🖙 În cazul entităților de recuperare creanțe nerezidente, care funcționează pe piața din 

România fiind înregistrate la ANPC în baza OUG nr.52/2016 și care desfășoară activitate de 

recuperare creanțe (activitate de investiții cu titlu profesional), acestea au obligația de a fi autorizați nu 

doar în România ci și în țara de origine conform Directivei 2014/65/UE, fapt care nu poate fi cunoscut 

ca fiind respectat de către aceste societăți, întrucât OUG nr.52/2016 și respectiv OPANPC nr.1/2017 

nu prevăd obligativitatea depunerii în vederea înregistrării la ANPC și a documentului din care să 

rezulte autorizarea acestor societăți în țara de origine. 

În consecință, lipsa unui cadru legislativ până la apariția OUG nr.52/2016 a generat funcționarea 

pe piața românească în perioada 2006 – 2016, a entităților de recuperare creanțe fără ca activitatea lor să 

                                                           
11 Suma de 1.995.001.324 lei include atât creanțele colectate pentru care s-au obținut drepturile scadente și în baza mandatului acordat, sumele colectate 

fiind atât de la persoane fizice cât şi de la persoanele juridice 
12 Numărul de cazuri derulate nu este egal cu numărul de persoane întrucât un consumator poate avea mai multe credite restante respectiv 1, 2, 3  sau chiar 
mai multe ( card de credit, credit de nevoi personale, credite ipotecare) care au devenit neperformante și care au fost cesionate entităților de recuperare 

creanțe și pentru  care s-a desfășurat activitatea de recuperare a creanțelor. 
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fie reglementată, supravegheată, controlată, ceea ce a făcut imposibil un echilibru în relația contractuală 

dintre consumatori și entitățile de recuperare creanțe.  

Totodată, pentru protecția consumatorilor în relația cu entitățile de recuperare creanțe nerezidente 

este imperios necesară obligativitatea de a fi autorizate și în țara de origine conform Directivei 

2014/65/UE. 

În concluzie, abia de la 1 ianuarie 2017 (după aproximativ 10 ani de operare a firmelor de 

recuperare creanțe) odată cu transpunerea legislației europene în cea națională, entitățile 

neînregistrate la ANPC nu au mai avut posibilitatea desfășurării de activități de recuperare 

creanțe. ANPC a fost și este, singura instituție abilitată să verifice modalitatea prin care firmele de 

recuperare creanțe au procedat la recuperarea acestora (de exemplu: s-a procedat la recuperarea unor 

creanțe cu vechime mai mare de 3 ani pentru care a intervenit prescripția; au fost utilizate metode ilegale/ 

abuzive de genul: intimidări, amenințări, hărțuiri, etc). 

 

Evaluarea modului de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute prin lege cu privire la insolvența 

persoanelor fizice 

 

Regulamentul (UE) 848/2015 urmărește, în principal, rezolvarea conflictelor legate de 

competența și de dreptul aplicabil în procedurile de insolvență transfrontalieră și asigură recunoașterea 

și executarea hotărârilor judecătorești în materie de insolvență în întreaga Uniune Europeană. 

Legea nr. 151/18.06.2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice (publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464/26.06.2015), a cărei intrare în vigoare ar fi trebuit să 

se producă în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, a fost amânată 

de mai multe ori: 

- prima dată în decembrie 2015 prin OUG nr. 61/23.12.2015 termenul de intrare în vigoare a 

fost prorogat până la data de 31.12.2016; 

- a doua oară, prin OUG nr. 98/15.12.2016,  termenul de intrare în vigoare s-a prorogat până 

la data de 1 august 2017; 

- a treia oară, prin OG nr. 6/27.07.2017, termenul de intrare în vigoare s-a prorogat, până la 

data de 1 ianuarie 2018 (dată la care legea a intrat în vigoare).  

Scopul Legii nr. 151/18.06.2015, este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea 

situaţiei financiare a debitorului persoană fizică, de bună-credinţă, acoperirea într-o măsură cât 

mai mare a pasivului acestuia şi descărcarea de datorii.  

Cu toate că Legea nr. 151/18.06.2015 nu defineşte sintagma debitor de bună-credinţă, la art. 4 alin. 

(4) regăsim o enumerare a datornicilor care nu pot beneficia de procedurile reglementate de acest act 

normativ respectiv. 

Legea insolvenței persoanei fizice oferă debitorului-persoană fizică, de bună credință aflată 

în dificultate financiară, o soluție de rezolvare respectiv, posibilitatea unui „restart”, prin deschiderea 

procedurii insolvenței, în mod voluntar, în cele 3 forme procedurale: 

 procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare;  

 procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active; 

 procedura simplificată de insolvență. 

În cazul deschiderii uneia dintre cele trei forme ale procedurii insolvenţei persoanelor fizice, se 

suspendă executările silite şi se stopează calculul penalităţilor.  

În ceea ce privește procedura insolvenței pe baza planului de rambursare, debitorul persoană 
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fizică poate propune plata eşalonată şi parţială a datoriilor, prin intermediul unui plan iar în cazul debitorului, 

care nu îndeplineşte condiţiile stabilite pentru a putea propune un plan de rambursare (cu o situaţie iremediabil 

compromisă) sau care, deşi a propus un astfel de plan, nu a reuşit să-l ducă la bun sfârşit, lichidarea activelor 

se va putea face în anumite limite. Totodată, potrivit legislației, în situația în care se dovedește că debitorul 

este de rea-credință, există sancțiunea închiderii procedurii, indiferent de forma procedurală incidentă. 

În acest sens, dispoziţiile Legii nr. 151/18.06.2015, se bazează pe următoarele principii 

menționate în prima parte a cuprinsului legii:  

 „Acordarea unei şanse debitorilor de bună-credinţă de redresare a situaţiei financiare, 

prin intermediul unui plan de rambursare a datoriilor”. Acest principiu instituie, în  principal, 

condiția debitorului de bună-credință, condiție a cărei neîndeplinire este sancționată cu respingerea 

cererii formulată de debitor.  

 „Facilitarea negocierii/renegocierii amiabile a creanţelor şi a încheierii unui acord al 

creditorilor cu debitorul asupra planului de rambursare a datoriilor”. Acest principiu are la 

bază modelul european (modelul latin), potrivit căruia sunt susţinute, pe cât posibil, acorduri 

voluntare, rolul judecătorilor reducându-se la controlul de legalitate al întregii proceduri.  

 „Sprijinirea ieşirii din starea de insolvenţă a debitorului, inclusiv prin descărcarea de 

datorii, în condiţiile legii, într-un mod sistematic şi raţional, astfel încât debitorul să fie motivat 

să facă eforturi pentru a desfăşura activităţi generatoare de venituri”, constituie un alt principiu avut 

în vedere de legiuitor în reglementarea procedurii insolvenței persoanei fizice, astfel încât la finele 

procedurii „să fie facilitată reinserţia debitorului persoană fizică, în mediul social şi contribuţia sa la 

viaţa economică a comunităţii, conform cu nivelul de pregătire profesională şi experienţa acumulată”, 

practic să permită debitorului „un nou început”, un fresh start.  

 „Maximizarea, printr-o procedură colectivă, a gradului de recuperare a creanţelor şi a 

gradului de valorificare a activelor”, principiu pe care legea insolvenței persoanei fizice îl vizează, 

în principal și care este similar celui prevăzut la art. 4 pct.1 din Legea nr. 85/25.06.2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Valorificarea activelor debitorului persoană fizică 

nu constituie însă regula, întrucât această vânzare a bunurilor poate fi realizată doar în procedura pe bază 

de plan de rambursare a datoriilor și în cea prin lichidare de active.  

 „Asigurarea, în cadrul procedurii colective, a unui tratament echitabil al creditorilor şi a 

unui tratament egal pentru creditorii de acelaşi rang”, principiu ce are la bază ideea că, în cadrul 

procedurii, toți creditorii de același rang, vor beneficia de același tratament juridic, având aceleași 

drepturi și obligații.  

 „Recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de prioritate 

a creanţelor, având la bază un set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile” este un alt 

principiu avut în vedere de legiuitor. La baza recunoașterii drepturilor creditorilor, stau o serie de 

criterii obiective, stabilite în raport de înscrisurile și dovezile prezentate de fiecare creditor și de 

ordinea de prioritate a creanțelor instituită de legiuitor.  

 „Asigurarea unor proceduri de insolvenţă eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de 

comunicare şi derulare a procedurii într-un termen rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, 

cu minimum de costuri pentru creditori, debitori, instituţii şi autorităţi publice, precum şi pentru orice 

alte entităţi implicate”, este un alt principiu urmărit în aplicarea procedurii de insolvență; 

 „Asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedură, cu 

respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi cu protejarea datelor cu caracter personal”, ce 

are la baza ideea că procedura trebuie să se desfășoare transparent și previzibil, respectându-se totodată 
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drepturile fundamentale ale omului și protejarea datelor cu caracter personal.   

Un element de noutate al legii este acela că se introduce în categoria creditorilor, o nouă 

categorie și anume „creditor înrudit cu debitorul” care poate fi inclusiv concubinul debitorului.13  

De asemenea potrivit dispozițiilor legale, nu orice persoană fizică poate beneficia de 

prevederile legii, ci doar persoanele care îşi au domiciliul, reşedinţa sau reşedinţa obişnuită de cel puţin 

6 luni, anterior depunerii cererii, în România, se află în insolvenţă, iar valoarea totală a obligaţiilor 

scadente ale debitorului să fie cel puţin egal cu valoarea-prag (cuantumul total al obligaţiilor sub care 

debitorul nu are acces la procedură și a fost cuantificată la echivalentul a 15 salarii minime pe 

economie).  

Inițierea procedurii de insolvență în oricare dintre formele sale îi aparține exclusiv 

debitorului. Procedura, în oricare dintre cele trei forme prevăzute de lege, debutează în faţa 

comisiei de insolvenţă, ce are rol central în desfăşurarea procedurii şi din punct de vedere 

organizatoric, ca şi structură administrativă pentru implementarea legii, este organizată pe două paliere: 

un nivel central şi unul teritorial.14 

Organele care aplică procedura de insolvență, potrivit HG nr. 11/13.01.2016 privind 

constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/18.06.2015:  

♦ comisia de insolvență (la nivel central și comisiile de insolvență la nivel teritorial); 

♦ administratorul judiciar; 

♦ instanțele judecătorești; 

♦ lichidatorul. 

Instituția cu atribuții decizionale, de control și supraveghere a procedurii este Comisia de 

insolvență teritorială în circumscripția căreia debitorul și-a avut domiciliul, reședința sau reședința 

obișnuită pe o perioadă de cel puțin 6 luni anterioare formulării cererii. Comisia de insolvență beneficiază 

de un aparat tehnic în cadrul ANPC. 

Comisia de insolvență centrală este formată din cinci membri titulari și cinci supleanți, numiți 

pentru un mandat de trei ani, desemnați de către Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Oficiul Național al Registrului 

Comerțului și ANPC.  

Comisiile de insolvență la nivel teritorial (funcţionează pe lângă Comisariatele Judeţene pentru 

Protecţia Consumatorilor) și sunt alcătuite din reprezentanți ai structurilor deconcentrate în teritoriu ai 

ANPC, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și un 

reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice. 

Conform legii, administratorul procedurii administrează procedura de insolvență pe bază 

de plan de rambursare a datoriilor, sub controlul Comisiei de insolvență. Pot fi administratori ai 

procedurii, alături de practicienii în insolvență, executorii judecătorești, notarii și avocații care sunt 

înscriși în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor 

fizice.  

Comisia de insolvenţă la nivel central are următoarele atribuţii principale: 

 coordonarea şi monitorizarea activității comisiilor de insolvenţă ce funcţionează la nivel 

teritorial; 

                                                           
13 Art.3 (7) din Legea nr.151/ 18.06.2015: creditor înrudit cu debitorul este creditorul care are calitatea de: a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

treilea inclusiv, persoană fizică care locuieşte împreună cu debitorul, inclusiv concubinul ori logodnicul, sau/şi persoana căreia debitorul îi prestează 

întreţinere în mod curent. 
14 Drăghici Cristian -  O altă dimensiune a legii insolvenței – falimentul persoanei fizicie în contextul modernizării legislației naționale. Rezumat – Teză de 

doctorat, București 2017 
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 întocmirea şi actualizarea, cel puţin bianual, Lista administratorilor procedurii şi a 

lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice şi o pune la dispoziţia instanţelor 

competente şi a comisiilor de insolvenţă teritoriale; 

 elaborarea structurii şi curriculei de formare profesională a membrilor comisiilor de insolvenţă 

şi a aparatului tehnic; 

 elaborarea de ghiduri, organizarea de acţiuni şi/sau campanii de informare a publicului, cu 

sprijinul aparatului tehnic şi facilitează accesul debitorilor la acestea; 

 elaborarea, cu sprijinul aparatului tehnic, de statistici şi studii privind aplicarea procedurilor 

prevăzute de lege, pe baza informaţiilor furnizate de comisiile de insolvenţă organizate la nivel teritorial 

şi de instanţele judecătoreşti; 

Comisia de insolvenţă la nivel teritorial este organul administrativ care: 

 îndeplineşte atribuţii decizionale, de control şi supraveghere, prevăzute de lege, în procedura 

de insolvenţă pe bază de plan de rambursare, fiind sprijinită în îndeplinirea acestora de administratorul 

procedurii; 

 îndeplineşte atribuţiile de supraveghere prevăzute de lege, în derularea procedurii de 

insolvenţă simplificată; 

 îndeplineşte atribuţiile de îndrumare, control şi supraveghere, în perioada postînchidere 

procedură judiciară de insolvenţă prin lichidare de active, fiind sprijinită în îndeplinirea acestora de 

lichidator. 

Administratorul procedurii administrează procedura de insolvenţă pe bază de plan de 

rambursare a datoriilor, sub controlul comisiei de insolvenţă. Acesta este desemnat de comisia de 

insolvenţă dintre practicienii în insolvenţă, executorii judecătoreşti, avocaţii şi notarii publici înscrişi în 

Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice.  

Lichidatorul administrează procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active, sub 

controlul instanţei judecătoreşti şi îndeplineşte atribuţiile de supraveghere prevăzute de lege pentru 

perioada postprocedură judiciară de insolvenţă prin lichidare de active, sub controlul comisiei de 

insolvenţă. Acesta este desemnat de instanţă dintre practicienii în insolvenţă, executorii judecătoreşti, 

avocaţii şi notarii publici înscrişi în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura 

insolvenţei persoanelor fizice. 

 Potrivit specialiștilor, legea insolvenţei persoanelor fizice, în afară de beneficii, are şi o 

serie de minusuri stârnind încă de la publicare o serie de controverse şi opinii doctrinare de natură 

a dezaproba apariţia acesteia, care au apreciat că societatea civilă nu este încă pregătită pentru o astfel de 

lege şi că norma juridică va da posibilitatea unor persoane fizice să comită abuzuri de drept.15 

Evaluarea organizării structurale a activității Direcției de insolvență a persoanelor fizice 

În cadrul ANPC a fost înființată prin HG nr. 353/18.05.2017 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 700/11.07.2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 

(DIPF). Astfel, începând cu 01.06.2017, prin OPANPC nr. 511/28.06.2017 a fost  aprobată 

organigrama și statul de funcții al ANPC, valabile începând cu 01.06.2017, având aprobarea 

Ministerului Economiei prin OME nr. 660/2017.  

                                                           
15 Conf. univ. Carmen Pălăcean - Insolvența persoanelor fizice prin prisma reglementărilor cuprinse în Legea nr. 151/2015, Phoenix Revista de Insolvență 

nr. 63, ian.-martie 2018, UNPIR; 
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Prezentăm în cele ce urmează fluctuația posturilor aprobate în cadrul DIPF*: 

Tabel nr.39 

Categoria de personal 

Total funcții, din care Funcții conducere Funcții execuție 

Potrivit 

statului 
Ocupate 

Potrivit 

statului 

Ocupat 
Potrivit 

statului 

Ocupat 

Detașare 
Altă modalitate de 

ocupare a postului 
Detașare 

Altă modalitate de 

ocupare a postului 

31.12.2017 

Personal contractual 270 29 43 1 4 227 1 23 

Total 270 29 43 1 4 227 1 23 

31.12.2018 

Personal contractual 255 46 43 1 7 212 16 22 

Total 255 46 43 1 7 212 16 22 

anul 2019 (la data acțiunii de audit) 

Personal contractual 63 29 10 1 5 53 0 23 

Total 63 29 10 1 5 53 0 23 

*  Informațiile anului 2019 se referă până la data de 30.11.2019 

 S-a remarcat un nivel redus al gradului de ocupare a posturilor prevăzute în cadrul 

Direcției de Insolvență a Persoanelor Fizice (așa cum rezultă din tabelul de mai sus), respectiv : 

 10,74% la 01.01.2018 (la intrarea în vigoare a legii); 

 18% la 31.12.2018; 

 46% din total posturi aprobate la data auditului, 30.11.2019.  

 Totodată, se constată diminuarea numărului de posturi aprobate de la 270 de posturi la 

intrarea în vigoare a legii (01.01.2018) la 255 de posturi la 31.12.2018 și respectiv la un număr de 63 

de posturi aprobate la data auditului, rezultând astfel o diminuare a posturilor aprobate cu un procent 

de 76,6%, diminuare ce a fost realizată pe parcursul celor 2 ani de la intrarea în vigoarea legii.  

 

Evaluarea activității de insolvență a persoanelor fizice 

În ceea ce privește procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, la 

nivelul comisiilor de insolvență teritorială au fost înregistrate un număr de 46 de cereri pentru 

deschiderea procedurii. 

 Un număr extrem de redus de cereri de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor 

a fost înregistrat în perioada auditată la nivelul tuturor regiunilor, respectiv:21 de cereri la nivelul anului 

2018 ; 25 de cereri la nivelul anului 2019, din care o cerere nu a fost soluționată din cauza lipsei de 

personal. 

Acest fapt ce se poate explica și prin lipsa promovării în mass-media a atribuțiilor ce derivă 

din Legea nr. 151/18.06.2015 precum și din faptul că au fost elaborate și aprobate cu întârziere 

criteriile de trai rezonabil și formularul tipizat de cerere.  

De asemenea s-a constatat faptul că au existat 10 cazuri de retragere din procedură (5 cereri de 

retragere din procedură în anul 2018 și 5 cereri de retragere din procedură în anul 2019).  

Din informațiile prezentate echipei de audit a rezultat că au fost emise de către comisiile de 

insolvență la nivel teritorial un număr de 17 decizii de admitere în principiu a cererii de deschidere a 

procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare (9 decizii în anul 2018 și 8 decizii în anul 2019). 

Dintre acestea, un număr de 8 decizii au fost contestate în instanță de către creditori (3 în anul 2018 și 5 

în anul 2019).  
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În cazul procedurii simplificate de insolvență la nivelul tuturor comisiilor de insolvență 

teritorială a fost înregistrat un număr de doar 3 cereri pentru deschiderea procedurii (respectiv o 

cerere la nivelul anului 2018 înregistrată la Regiunea Sud Muntenia – Ploiești și 2 cereri la nivelul 

anului 2019 înregistrate la regiunea NE Iași). 

În ceea ce privește a treia procedură de insolvență prevăzută de lege și anume procedura judiciară 

de insolvență prin lichidare de active, pentru care comisiile teritoriale de insolvență au atribuţii 

prevăzute de lege privind supravegherea debitorului după închiderea procedurii judiciare de insolvenţă 

prin lichidare de active s-a constatat că nu au fost înregistrate cazuri de dosare post-procedură. 

 Ca urmare a analizei activității ANPC în domeniul insolvenței persoanelor fizice, auditul 

a remarcat faptul că această activitate nu s-a desfășurat la eficacitate maximă din mai multe 

considerente: 

🖙 În ceea ce privește realizarea principalului obiectiv prevăzut de lege și anume asigurarea 

„prin comisia de insolvenţă la nivel central şi prin comisiile de insolvenţă la nivel teritorial derularea 

procedurilor de insolvenţă a persoanelor fizice, conform prevederilor Legii nr. 151/18.06.2015”, s-a 

constatat faptul că de la data intrării în vigoare a legii (01.01.2018) și până la data de 30.11.2019, 

au fost înregistrate un număr redus de cereri. 

🖙 În ceea ce privește respectarea art. 13, pct. (7) din legea nr. 151/18.06.2015 și anume crearea 

unui site al Comisiei de insolvență la nivel central, s-a constatat faptul că acesta nu a fost creat, 

informațiile prevăzute de lege referitoare la procedurile de insolvență a persoanelor fizice regăsindu-se 

pe site-ul ANPC-ului (www.anpc.ro), la secțiunea „Insolvență”. 

🖙 Auditul a remarcat faptul că pentru desfășurarea activității aparatului tehnic care 

deservește comisia de insolvență la nivel central, procedura operațională „privind sistematizarea 

modului de îndeplinire de către aparatul tehnic sprijină activitatea comisiei de insolvență la nivel 

central a atribuțiilor pe care le deține conform prevederilor legale” a fost aprobată abia în data de 

08.05.2019, iar în ceea ce privește aparatul tehnic care deservește comisia de insolvență la nivel 

teritorial, procedura operațională „privind sistematizarea modului de îndeplinire de către aparatul 

tehnic care pregătește lucrările comisiei de insolvență la nivel teritorial a atribuțiilor pe care le deține 

conform prevederilor legale", a fost aprobată abia în data de 04.12.2019, în timpul auditului. 

🖙 Din situațiile solicitate de către echipa de audit și întocmite de entitate s-a constatat 

faptul că, în majoritatea cazurilor, Deciziile de admitere în principiu a cererii de deschidere a 

procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor respectiv deciziile prin care 

constată că situaţia financiară a debitorului este iremediabil compromisă şi prin care se sesizează 

instanţa pentru deschiderea procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active nu au fost emise 

de către Comisiile de insolvență la nivel teritorial în termen de 30 de zile de la primirea cererii, 

deși art. 14 din Legea nr. 151/2015 prevedea acest aspect.  

🖙Auditul a sesizat situații în care, în anul 2018, au fost detașate temporar, persoane care 

proveneau de la societăți comerciale private, pe funcții pentru care echipa de audit nu a identificat ca 

fiind aprobate în statele de funcții (paznici, curieri, îngrijitori clădiri - posturi care prin natura lor nu au 

legătură cu activitatea DIPF ci cu activitatea compartimentului administrativ), în condițiile în care, art. 

44 alin.5 din Legea nr. 151/18.06.2015 prevede  aptul că personalul DIPF trebuie să fie format din experţi 

specializaţi în insolvenţa persoanelor fizice. 

act:714109%200
http://www.anpc.ro/
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🖙 Din analiza informațiilor puse la dispoziția echipei de audit, s-a remarcat faptul că pentru 

personalul DIPF (ce constituie potrivit legii aparatul tehnic la nivel central și teritorial al Comisiilor de 

insolvență), nu au fost organizate cursuri de specializare iniţială în insolvenţa persoanei fizice, precum 

şi în alte domenii relevante pentru aplicarea acestei proceduri și nici cursuri de formare continuă, deși 

art. 11 din HG nr.11/2016 prevede aceste aspecte. 

🖙 Din evaluare a rezultat faptul că în anul 2019 Comisia de insolvență la nivel central nu      

s-a întrunit niciodată,  deși potrivit prevederilor art.5 alin (2) din HG nr. 11/2016”ședinţele comisiei de 

insolvenţă la nivel central se desfăşoară trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.” Acest fapt a rezultat 

și din răspunsul la întrebările adresate de către echipa de audit, conducerii ANPC, printr-un chestionar.  

🖙 Auditul a remarcat faptul că cele 3 proceduri de insolvență a persoanelor fizice prevăzute 

de Legea nr. 151/18.06.2015 nu au fost notificate Comisiei europene în vederea înscrierii în anexa 

A la Regulamentul UE 2015/848, așa cum rezultă și din răspunsurile la întrebările. adresate de către 

echipa de audit, conducerii ANPC, printr-un chestionar. 

🖙 De asemenea, auditul a remarcat faptul că organele care aplică procedurile de insolvență a 

persoanelor fizice prevăzute de Legea nr. 151/18.06.2015 (Comisia de insolvență, Administratorul 

judiciar, Instanțele judecătorești și Lichidatorul), nu au fost notificate Comisiei europene în vederea 

înscrierii în anexa B la Regulamentul UE 2015/848. 

🖙 Deopotrivă, auditul a remarcat faptul că aceeași situație o întâlnim în ceea ce privește 

nerespectarea art 86 din Regulamentul UE 2015/848, în sensul că nu a fost furnizată Comisiei 

Europene în cadrul Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială instituită prin Decizia 

2001/470/CE a Consiliului (cu scopul de a pune informațiile la dispoziția publicului), o scurtă descriere 

a legislației și a procedurilor naționale referitoare la insolvența persoanelor fizice. Astfel, din 

verificare a rezultat faptul că pe site-ul european de justiție la secțiunea insolvență România are doar 

descrierea procedurilor prevăzute de Legea nr. 85/2014 fiind făcută precizarea că “Materialul nu 

cuprinde procedurile de insolvenţă aplicabile persoanelor fizice consumatori (...) iar procedurile nu au 

fost notificate Comisiei în vedere înscrierii în anexele la Regulamentul UE 2015/848”. 

🖙 Auditul a remarcat faptul că nu au fost întocmite și aprobate de către Comisia de 

Insolvență la Nivel Central (CINC) în termen de 3 luni de la constituire Formularul tipizat de cerere 

cât și Criteriile pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil așa cum prevedea art. 92 (6) din Legea nr. 

151/18.06.2015. 

🖙 Totodată, auditul a remarcat unele imperfecțiuni ale legislației incidente, astfel: 

 Deși art. 44 alin.5 din Legea nr. 151/18.06.2015 prevede faptul că personalul angajat al 

ANPC ce pregătește lucrările comisiilor teritoriale ”este format din experţi specializaţi în insolvenţa 

persoanelor fizice”, actul normativ nu definește ce înseamnă expert specializat în insolvență. 

 Excluderea din categoria subiecţilor de drept cărora li se adresează a profesiilor liberale 

respectiv a liber-profesioniştilor (art.4 alin. (1) din Legea nr. 151/18.06.2015) - legea fiind destinată 

exclusiv debitorului persoană fizică ale cărei obligaţii nu rezultă din exploatarea de către acesta a unei 

întreprinderi, în sensul art. 3 din Codul civil.16 Astfel, persoanele care desfăşoară activităţi 

                                                           
16 art. 3: Aplicarea generală a Codului civil: (1) Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre 

aceştia şi orice alte subiecte de drept civil.  (2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere.  (3) Constituie exploatarea unei 
întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori 

înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ. 
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independente nu beneficiază  de o procedură a insolvenţei, acestea fiind excluse în mod expres din 

domeniul de aplicare a Legii nr. 85/25.06.2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă şi nu sunt cuprinse nici în domeniul de aplicare a Legii nr. 151/2015 aplicabilă persoanelor 

fizice.  

 Procedura nu se aplică debitorului care a fost concediat în ultimii 2 ani din motive ce 

îi sunt imputabile (art. 4 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 151/18.06.2015).  

 Procedura nu se aplică debitorului persoană fizică care, deşi aptă de muncă, nu a depus 

diligenţa rezonabilă necesară pentru a-şi găsi un loc de muncă (art. 4 alin. (4) lit. d). 

 Procedura nu se aplică debitorului persoană fizică care a determinat sau înlesnit 

ajungerea în stare de insolvenţă, prin „efectuarea, în ultimii 3 ani anterior formulării cererii, a unor 

plăţi preferenţiale, care au contribuit în mod semnificativ la reducerea sumei disponibile pentru plata 

celorlalte datorii”(art.4 alin.(4) lit. f) pct. 3). În acest sens, textul de lege nu stabilește ce înseamnă „plăţi 

preferenţiale, care au contribuit în mod semnificativ la reducerea sumei disponibile pentru plata celorlalte 

datorii” putând genera confuzii, probabilitatea ca orice plată făcută să aibă drept consecință reducerea sumei 

disponibile pentru plata altor datorii ale debitorului fiind foarte mare. 

 În concluzie, auditul a remarcat aplicarea cu întârziere în unele cazuri a strategiilor aplicate 

în vederea realizării activității direcției de insolvență, unele prevederi cuprinse în actele normative ce 

reglementează domeniul auditat au fost de asemenea aplicate în anumite situații cu întârziere uneori din 

cauza gradului redus de funcționalitate a aparatului tehnic central și al aparatelor tehnice teritoriale și din 

cauza faptului că acestea s-au confruntat cu un grad redus de ocupare a personalului. De asemenea 

folosirea în unele cazuri a personalului pentru activități ce nu aparțineau direcției de insolvență a 

persoanelor fizice a condus la utilizarea fondurilor publice într-un mod ineficient. 

Totodată interesul scăzut al conducerii autorității competente cu privire la realizarea 

principalului obiectiv prevăzut de lege și anume asigurarea ”prin comisia de insolvenţă la nivel central 

şi prin comisiile de insolvenţă la nivel teritorial derularea procedurilor de insolvenţă a persoanelor 

fizice” nu trebuie să primeze în fața interesului consumatorului în scopul creșterii eficienței și eficacității 

acestei activități. 

 

3.7 Evaluarea activității privind soluţionarea alternativă a litigiilor (SAL) și a activității 

Centrului European al Consumatorilor (ECC) din România  

În ultimii ani, factorii de decizie politică din UE au dezvoltat un set de instrumente, care vizează 

eficientizarea aplicării drepturilor consumatorilor în statele membre (instrumente de asigurare a aplicării 

legislației UE). 

Evaluarea activității Direcţiei de soluţionare alternativă a litigiilor (DSAL) 

În România, prin aprobarea de către Guvern a Ordonanței nr. 38/26.08.2015 privind 

soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, a fost creat cadrul legal, astfel 

încât reclamaţiile împotriva comercianţilor, să poată fi prezentate, voluntar de către consumatori, 

entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, 

transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor 

şi a bunei funcţionări a pieţei. 

 Auditul a remarcat faptul că, ANPC nu a respectat termenul legal de notificare către 

autoritatea competentă (Ministerul Economiei), în vederea dobândirii calităţii de entitate SAL. 
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Deși potrivit art. 19 alin. (2) din OG nr. 38/26.08.2015, ANPC avea obligația de a notifica 

autoritatea competentă (Ministerul Economiei), în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării 

în vigoare a ordonanței (07.09.2015), în vederea dobândirii calităţii de entitate SAL, în fapt, notificarea 

a fost înregistrată la Minister abia pe data de 24.08.2017, cu o întârziere de aproape 2 ani de zile. 

Întrucât autoritatea competentă a solicitat în completare și alte documente, ulterior, pe data de 

09.05.2018, ANPC a transmis un nou set de documente, avizul privind obținerea calităţii de entitate 

SAL fiind primit în cele din urmă pe data de 31.05.2018. 

 România a notificat la Comisia Europeană o singură entitate SAL17, respectiv structura 

constituită în cadrul ANPC, structură care acoperă litigiile în materie de consum din toate sectoarele 

comerțului cu amănuntul.  

Așa cum se poate observa și din diagrama următoare, comparativ cu alte țări din Europa, 

România se află pe ultimul loc în ceea ce privește entitățile SAL notificate la Comisia Europeană, la 

polul opus situându-se Franța care a notificat 99 de entități SAL (care includ organisme publice, 

conciliatori la nivel de întreprindere „médiateurs d’entreprise”, entități SAL anexate unei asociații sau 

federații, asociații de mediatori, comisii de mediere colegială). 
Diagrama nr. 18 

 

 

 Auditul a remarcat faptul că, în anul 2017, contrar prevederilor HG nr.775/19.10.2016, 

structura organizatorică a DSAL a fost modificată prin OPANPC nr. 511/28.06.2017, Direcției SAL 

(organizată la nivelul structurii centrale a ANPC) fiindu-i repartizate 12 posturi (10 posturi execuție + 2 

posturi de conducere respectiv, 1 post Director și 1 post Șef Serviciu), iar prin OPANPC nr. 

512/28.06.2017, cele 13 posturi rămase din cele 25 de posturi aprobate prin HG nr. 775/2016, au fost 

trecute în subordinea Comisarilor șefi numiți la conducerea celor 8 Comisariate regionale pentru 

protecția consumatorilor (CRPC). 

În fapt, repartizarea celor 13 posturi în subordinea directă a Comisarilor șefi numiți la 

conducerea celor 8 Comisariate regionale, contravine prevederilor art. 3 și 4 din HG 

nr.775/19.10.2016 potrivit cărora, conducerea Direcţiei SAL este asigurată de un director, în 

                                                           
17 Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European referitor la aplicarea Directivei 2013 /11/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum,  Bruxelles, 25.9.2019,  COM(2019) 425 final 



pagina 75 

subordinea directă a secretarului general, iar consilierii Direcţiei SAL îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul aparatului central al Direcţiei SAL şi, după caz, al structurilor subordonate. 

Mai mult decât atât, conform prevederilor aceluiași act normativ,  Direcţia SAL trebuie să fie o 

structură imparţială, ce îşi desfăşoară activitatea independent de activităţile de supraveghere şi control al 

pieţei. Astfel, activitatea compartimentelor SAL organizate la nivelul Comisariatelor Regionale, nu 

putea fi coordonată de aceeași persoană (comisarul șef al CRPC) care coordona în același timp și 

activităţile de supraveghere şi control al pieţei dintr-o anumită regiune. 

 Modificările aduse în organizarea și funcționarea structurii centrale a ANPC și a 

Comisariatelor regionale, nu au fost fundamentate și nu și-au consolidat caracterul durabil pe o 

viziune coerentă și integratoare, specifică unei strategii pe termen scurt, mediu și lung și nici pe un 

program de măsuri aferent necesar pentru atingerea țintelor stabilite în aceasta.  

Înființarea compartimentelor SAL în cadrul Comisariatelor regionale, fără o fundamentare 

suficientă a inversat ordinea firească și logică a unei bune coordonări, în sensul că, numai după 

identificarea unor elemente temeinice care să susțină și să justifice necesitatea schimbării ar fi 

trebuit să urmeze decizia și stabilirea modalităților de implementare și nu invers, așa cum s-a 

procedat în acest caz.  

Ulterior, în anul 2019, prin OPANPC nr. 206/30.05.2019, compartimentele SAL din cadrul 

Comisariatelor regionale au fost desființate, cele 25 de posturi aprobate prin HG nr.775/2016, fiind 

repartizate în totalitate DSAL organizate la nivelul structurii centrale a ANPC. 

 Auditul a remarcat faptul că, multe din persoanele angajate în perioada auditată, nu 

îndeplineau condițiile prevăzute de lege pentru a desfășura activitățile specifice din cadrul DSAL 

Conform prevederilor art. 7 din HG nr. 775/19.10.2016, principalele atribuții ale DSAL sunt 

următoarele: 

- pune la dispoziţia persoanelor interesate informaţiile referitoare la procedurile SAL prin 

intermediul site-ului sau pe un suport durabil, la cererea părţilor; 

- permite consumatorilor prezentarea reclamaţiei şi a documentelor justificative online, 

precum şi în scris, pe suport hârtie sau, după caz, pe alt suport durabil, în limba română sau engleză; 

- facilitează părţilor schimbul de informaţii şi înscrisuri în legătură cu litigiul prin mijloace 

electronice sau prin poştă, după caz; 

- asistă părţile, la cerere, în alegerea procedurii SAL. 

Potrivit art. 10 din OG nr. 38/26.08.2015, entităţile SAL pot propune şi/sau impune o soluţie 

părţilor. Entităţile SAL pot derula ambele mecanisme cu condiţia de a elabora proceduri specifice pentru 

fiecare mecanism în parte şi de a informa clar şi corect părţile cu privire la consecinţele alegerii unuia 

dintre mecanisme. 

Această procedură presupune existența acordului operatorului economic de a intra în procedură, 

iar dacă acest acord nu există, cererea consumatorului se clasează. 

 Deși 16 persoane, reprezentând 80% din totalul de 20 de persoane (care și-au desfășurat 

activitatea în cadrul structurilor SAL din cadrul ANPC) au fost angajate în anul 2017, acestea nu          

și-au putut îndeplini atribuțiile de serviciu din fișa postului întrucât notificarea ca și entitate SAL 

s-a realizat cu întârziere. Abia începând cu luna iunie 2018, structura din cadrul ANPC putea 

instrumenta litigiile dintre consumatori și comercianți, toate solicitările anterioare acestei date fiind 

redirecționate către comisariatele regionale. 

 Auditul a remarcat o preocupare insuficientă a conducerii ANPC în ceea ce privește: 
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- implementarea unui sistem de asigurare a calității activității de soluționare alternativă a 

litigiilor care să permită un control continuu al eficacității activității, prin stabilirea unor criterii de 

performanță precum și a unor obiective pe termen mediu și lung la care să se poată face raportarea 

pentru aprecierea eficacității activității de soluționare alternativă a litigiilor; 

- sprijinirea formării profesionale a consilierilor din structura DSAL prin procurarea de 

documentaţii străine, reglementări, jurisprudenţe şi doctrine referitoare la soluţionarea alternativă a 

litigiilor; 

- întocmirea unor analize și sinteze documentare privind activitatea organismelor similare 

ANPC din alte țări. 

Totodată, fluctuația permanentă a personalului de execuție și de conducere, diminuarea 

efectivului DSAL până la a desfășura activitatea cu o singură persoană, au condus la 

nesoluționarea niciunei cereri transmise de consumatori până la finele anului 2019, atât la nivelul 

structurii centrale DSAL, cât și la nivelul compartimentelor SAL din cadrul Comisariatelor regionale, 

fapt care a condus implicit la utilizarea în condiții de ineficacitate a fondurilor publice alocate 

cheltuielilor cu personalul acestei structuri.  

 Cu toate că până la luna iunie 2018, nu a existat un Registru de evidență a cererilor adresate 

DSAL, în anul 2017 au fost primite 3 solicitări din partea unor persoane fizice în calitate de consumatori, 

iar în anul 2018 au fost primite 9 solicitări, toate solicitările fiind redirecționate către comisariatele 

regionale pentru a fi tratate ca reclamații clasice. 

Ulterior notificării, începând cu luna iunie 2018, în cadrul DSAL au fost înregistrate 10 cereri 

de soluționare, iar în anul 2019 s-au primit 11 cereri de soluționare. 

Numărul redus de cereri de soluționare este explicat de conducerea ANPC prin caracterul de 

noutate al acestei activități, consumatorii preferând să apeleze la reclamațiile clasice, constrângerile de 

personal (fluctuația personalului) și constrângerile de ordin bugetar manifestate prin lipsa fondurilor 

necesare promovării activității de soluționare alternativă a litigiilor (conferințe, broșuri, simpozioane, 

etc.). 

 Referitor la argumentele prezentate de către conducerea ANPC, în ceea ce privește numărul 

redus al cererilor de soluționare, în opinia auditului, în perioada 2018-2019, controalele efectuate de 

ANPC ar fi trebuit să vizeze și aspecte referitoare la obligația comercianților de a informa 

consumatorii cu privire la entitatea SAL constituită la nivelul ANPC. 

 În ceea ce privește cele 12 cereri clasate din perioada auditată conducerea actuală explică 

acest aspect prin lipsa de comunicare („aproape inexistentă”) dintre conducerea direcției de la acea 

perioadă și angajații din cadrul DSAL. 

 În urma analizării a 14 dosare clasate de către Direcția SAL, care conțin documentele aferente 

unor cereri de soluționare alternativă a litigiilor, echipa de audit a remarcat faptul că, în cazul a 11 

dosare (cca 78% din numărul total de dosare clasate), lipsesc documente din care să reiasă motivele 

neanalizării litigiului, documente pe care structura SAL avea obligația de a le transmite părților în 

vederea informării acestora cu privire la clasarea cererilor. 

În concluzie, numeroasele modificări ale structurii organizatorice și fluctuația personalului 

(inclusiv a personalului de conducere), au afectat modul de desfășurare a activităților specifice 

soluționării alternative a litigiilor ceea ce a condus în final la neatingerea scopului pentru care a 

fost organizată această structură din cadrul ANPC.  
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Evaluarea activității Centrului European al Consumatorilor (ECC) din România  

Prin HG nr. 755/2016, de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor s-a prevăzut 

înființarea Centrului European al Consumatorilor, unitate fără personalitate juridică, având stabilită data 

de începere a funcționării 1 ianuarie 2018.  

În prezent, rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) include 30 de centre din 

toate cele 28 de state membre ale UE, Islanda și Norvegia.  

Centrele oferă informații, consiliere și asistență gratuite și personalizate clienților care au 

probleme cu tranzacțiile transfrontaliere efectuate într-o altă țară din cadrul rețelei.  

Crearea ECC România în cadrul ANPC a apărut ca urmare aplicării prevederilor Regulamentului 

(UE) nr. 254/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 februarie 2014 privind un program 

multianual privind protecţia consumatorilor pentru perioada 2014-2020, menit să susțină și să 

monitorizeze politicile statelor membre, în scopul de a asigura un nivel ridicat de protecție a 

consumatorilor. 

 Spre deosebire de celelalte compartimente/direcții/structuri teritoriale din cadrul ANPC 

cu atribuții în instrumentarea sesizărilor consumatorilor, ECC România a evaluat anual gradul 

de îndeplinire a țintelor asociate obiectivelor stabilite prin contractele anuale încheiate între 

CHAFEA și organizația gazda a ECC. Aceste evaluări au fost prevăzute prin clauzele și anexele 

existente la contractele anuale de finanțare (Anexa1 Specific Grant Agreement), în care erau menționate 

obiectivele, țintele și indicatorii de performanță pentru anul respectiv.  

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra activității derulate de ECC, auditorii publici externi 

au analizat indicatorii sintetici pentru acțiunile desfășurate în perioada 2015 – 2019, descriși în tabelul 

de mai jos:            
Tabel nr. 40 

Domeniu 
Anul 

2015 2016 2017 2018 2019 

Indicatori aferenți activității desfășurate ca urmare a solicitărilor transmise de consumatorii români 

● număr sesizări trimise de consumatori către ECC 

România 
411 597 937 1.235 1.181 

● numărul sesizărilor soluționate  129 202 343 635 1.062 

-soluționate prin ajungerea la o înțelegere cu operatorul 

economic; 

51 98 202 296 526 

-nesoluționate ca urmare a lipsei unui răspuns de la 

comerciant sau a refuzului său de a accepta soluționarea 

pe cale amiabilă; 

66 97 130 198 243 

-nesoluționate ca urmare a lipsei bazei legale a cererii 

consumatorului; 

N/A N/A N/A 105 272 

-transmiterea cazului către un organism de soluționare 

alternativă a litigiilor (SAL), dacă acesta există în statul 

Centrului Comerciantului, 

4 1 2 9 14 

-transmiterea cazului, dacă se impune, către o altă 

instituție abilitată să ia măsuri, acolo unde există* 

(instanță, poliție, autorități naționale competente) 

8 6 9 27 7 

● număr cereri de informare solicitate de către 

consumatori 
757 826 539 778 1.215 

Indicatori aferenți activității desfășurate ca urmare a solicitărilor transmise de consumatorii rezidenți în UE 

● număr sesizări trimise de consumatori către ECC 

România 
198 289 300 267 434 
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Domeniu 
Anul 

2015 2016 2017 2018 2019 

● numărul sesizărilor soluționate, din care: 147 195 204 106 369 

-soluționate prin ajungerea la o înțelegere cu operatorul 

economic; 
119 122 146 66 178 

-nesoluționate ca urmare a lipsei unui răspuns de la 

comerciant sau a refuzului său de a accepta soluționarea 

pe cale amiabilă; 

25 60 52 35 54 

-nesoluționate ca urmare a lipsei bazei legale a cererii 

consumatorului 
N/A N/A N/A 3 18 

-transmiterea cazului către un organism de soluționare 

alternativă a litigiilor (SAL), dacă acesta există în statul 

Centrului Comerciantului. 

0 0 0 0 4 

- transmiterea cazului, dacă se impune, către o altă 

instituție abilitată să ia măsuri, acolo unde există .*  

(instanță, poliție, autorități naționale competente) 

3 13 6 2 5 

Durata medie de soluționare a sesizărilor  152 zile 74 zile 79 zile 90 zile 

Nu a fost 

comunicat de 

CE 

Numărul activităților promoționale desfășurate 18 14 20 13 10 

Numărul vizitatorilor website, din care: 97.259 123.390 77.459 104.931 168.920 

● număr vizitatori unici 44.475 57.857 32.344 55.186 103.978 

Număr colaborări cu operatorii economici, asociațiile 

sau organizațiile profesionale în vederea asigurării 

respectării legislației privind protecția consumatorilor 

8 4 7 6 5 

 

 Se remarcă faptul că numărul sesizărilor trimise de către consumatori către ECC a avut 

o tendință ascendentă, ajungând să se tripleze în anul 2018 față de 2015, ceea ce demonstrează 

faptul că vizibilitatea centrului a crescut în ultimii ani. De asemenea, această evoluție denotă și 

creșterea gradului de încredere a consumatorilor în sprijinul oferit de specialiștii ECC în 

soluționarea diferitelor probleme întâmpinate în relația cu comercianții.  

Totodată, ponderea sesizărilor pentru care ECC consumator a ajuns la o înțelegere cu operatorul 

economic a fost pentru perioada 2015 – 2019 în medie de 49% și de peste 60% în cazul sesizărilor 

tratate de ECC ca și centru al comerciantului, așa cum se poate observa și din diagrama următoare: 

Diagrama nr. 19 
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Modalitatea de soluționarea a sesizărilor  

Soluționarea prin ajungerea la o înțelegere cu operatorul economic

Nesoluționarea cazului ca urmare a lipsei unui răspuns de la comerciant/refuzul comerciantului de a accepta soluționarea pe cale

amiabilă

Nesoluționarea cazului ca urmare a lipsei bazei legale a cererii consumatorului
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 Se remarcă nivelul ridicat de soluționare în favoarea consumatorilor a sesizărilor în cazul în 

care ECC România a avut calitatea de ECC comerciant, adică a intermediat soluționarea sesizărilor cu 

comercianții români, fapt ce poate fi interpretat ca fiind un grad ridicat de asigurare a satisfacției 

consumatorilor europeni în relația cu comercianții români. Cu toate acestea, cifrele raportate se 

situează sub nivelul stabilit pentru anul 2018 de Comisia Europeană pentru acești indicatori, 

respectiv 74,26% pentru ECC Consumator și 83,18% pentru ECC Comerciant.  

În concluzie, activitatea ECC România s-a desfășurat în perioada 2018 – 2019 conform 

regulilor agreate de către Agenție, ca reprezentant al Comisiei Europene și de către Autoritatea 

Națională de Protecție a Consumatorilor, prin contractul multianual și contractele anuale subsecvente 

acestuia. 

Astfel, ECC România constituie un exemplu de bună practică în ceea ce privește modul de 

aplicare a procedurilor existente, de monitorizare a gradului de îndeplinirea a indicatorilor și de 

raportare a rezultatelor obținute, iar acest lucru a fost posibil deoarece, pe de o parte,  documentele 

de planificare multianuale și cele anuale au stat la baza desfășurării activității, iar pe de altă parte au fost 

prevăzute și asigurate resursele financiare necesare activității. Cu alte cuvinte, a existat viziune și 

predictibilitate în desfășurarea activităților, acestea nefiind supuse modificărilor generate de 

factori precum schimbarea personalului de conducere din ANPC sau a modificărilor prevederilor 

bugetare. 

 

3.8 Evaluarea activității laboratoarelor din subordinea ANPC 

 

Începând cu data intrării în vigoare a HG nr. 16/17.01.2019, ANPC s-a reorganizat, în structura 

acesteia funcționând Direcţia generală laboratoare Larex (DGL Larex), care include laboratoarele 

preluate de la Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor „Larex” (CNIEP 

Larex), Laboratorul pentru analiza calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice şi Laboratorul pietre 

preţioase, proces Kimberley şi încercări metale preţioase. 

 

Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor „LAREX” 

 

Scurt istoric – peste 60 de ani de experiență 

În anul 1954 a fost înființat laboratorul „Larex”, în cadrul Oficiului de Control al Mãrfurilor, 

având iniţial trei profile de activitate: agroalimentar, anorganic si textile.  

În anul 1961, odată cu înfiinţarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii 

Produselor, laboratorul a trecut în subordinea acestuia sub titulatura „Laboratorul Central pentru 

Încercare și Expertize Fizico Chimice”.  

În anul 1975 a fost înregistrată marca „LAREX” la Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci 

și respectiv la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale și Serviciilor de la Geneva.  

Marca de testare acordată de laborator putea fi aplicată de către producător pe produsele sale 

și putea fi pentru consumatori o garanţie a calităţii produsului, certificând faptul că produsul testat în 

laboratoarele „Larex” corespundea condiţiilor prevăzute în contractul de acordare a mărcii de testare. 

În anul 1992, prin HG nr. 482, Centrul Naţional pentru Încercarea și Expertizarea Produselor 

„Larex” a trecut în subordinea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor.  
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În anul 1999, prin HG nr. 625 s-a reorganizat activitatea Centrului Naţional pentru Încercarea și 

Expertizarea Produselor „Larex”, care a funcţionat în subordinea ANPC.  

 

Cadrul legislativ și evaluarea organizării structurale 

În perioada auditată (2015-2018), CNIEP Larex a funcționat în subordinea ANPC, ca 

instituție publică, finanţată integral din venituri proprii. 

Până în anul 2018, instituția și-a acoperit integral cheltuielile din veniturile proprii încasate 

din prestările de servicii realizate respectiv din încercările/analizele de laborator (testările) efectuate 

asupra produselor fabricate în ţara sau importate. 

Începând cu data intrării în vigoare (21.01.2019) a HG nr. 16/17.01.2019, CNIEP Larex s-a 

desființat, fiind preluat de către ANPC prin fuziune prin absorbţie.  

CNIEP Larex în calitate de organism neutru a desfășurat activități de încercări, expertiză și 

certificarea conformității produselor fabricate în țară sau importate, în condițiile stabilite de SR EN ISO 

CEI 17025. Laboratorul a avut implementat un Sistem de Management al Calității creat în 

conformitate cu cerințele regulamentului pentru acreditare RENAR, desfășurându-și activitatea conform 

Manualului Calității și a Procedurilor generale de sistem. 

În cadrul CNIEP Larex a funcționat un organism de certificare produse, de terță parte, LAREX 

CERT, care putea acorda: Certificate de utilizare a mărcii de certificare / certificate de conformitate/ 

licenţă. 

 Auditul a remarcat faptul că, preluarea patrimoniului CNIEP Larex s-a realizat fără a 

avea la bază o minimă fundamentare a procesului de reorganizare, cu consecințe ulterioare în 

utilizarea ineficientă a resurselor (dotărilor) și fondurilor publice alocate pentru plata personalului 

care își desfășoară activitatea în acest laborator.  
 

Evaluarea activității CNIEP Larex 

■  În perioada auditată (până la data fuziunii prin absorbție cu ANPC), CNIEP LAREX a fost 

acreditat pentru 41 de încercări, de către Asociația de Acreditare din România (RENAR)- organismul 

național de acreditare. 

Totodată, CNIEP LAREX a fost autorizat ANSVSA pentru un număr de 93 de încercări, 

conform Autorizației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor. 

 Auditul a remarcat faptul că, preluarea prin fuziune de către ANPC a CNIEP Larex, a 

condus la pierderea de către laborator a acreditării RENAR. 

 După preluarea de către ANPC, laboratorul fostului CNIEP Larex a fost împărțit în 5 

laboratoare de încercări, dintre care niciunul funcțional până la finele anului 2019, respectiv: 

- Laborator microbiologie și biocide 

- Laborator produse agroalimentare 

- Laborator instrumental 

- Laborator textile și jucării 

- Laborator produse petroliere 

Importanța activității CNIEP Larex constă în primul rând în faptul că acesta a fost unul din cele 

10 laboratoare desemnate la nivel național să efectueze încercări asupra produselor fabricate în ţara 

sau importate. Această calitate este condiționată de menținerea acreditării laboratorului de organismul 

național de acreditare (RENAR). 
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Procesul de acreditare RENAR implică costuri de evaluare, achiziționare de reactivi și 

standarde, participare la teste interlaboratoare, personal competent în toate compartimentele 

structurii DGL-Larex. 

Pentru Laboratorul Produse Agroalimentare, Laboratorul Instrumental și Laboratorul 

Microbiologie este necesară autorizarea ANSVSA înaintea acreditării RENAR, autorizare ce a fost 

pierdută în momentul preluării CNIEP Larex de către ANPC. 

În luna decembrie 2019 Laboratorul de Textile și Laboratorul de Petroliere au fost evaluate 

RENAR, obținându-se acreditarea pentru un număr de 8 încercări la Laboratorul de Textile și una la cel 

de Petroliere (acest număr de încercări a fost maximul ce se putea obține cu minimul de cheltuieli 

impus).  

 Pierderea acreditării RENAR a avut drept consecință neefectuarea de analize și, 

implicit, nerealizarea de venituri la bugetul statului, precum și crearea premiselor ca ANPC să fie 

în imposibilitatea utilizării dotărilor pe care le are și competențelor personalului care desfășoară 

activitatea în laborator, ceea ce semnifică utilizarea ineficientă a resurselor și fondurilor publice. 

Astfel, dacă în perioada 2015-2018, numărul de analize și veniturile obținute în urma analizelor 

efectuate au cunoscut mici oscilații, de la preluarea de către ANPC a patrimoniului și personalului 

CNIEP Larex, în baza protocolului de predare-preluare nr.6454 din data de 24.04.2019 și până în 

prezent, laboratorul nu a mai efectuat analize, așa cum se poate observa și din tabelul următor: 
Tabel nr. 41 

Indicator / Anul 2015 2016 2017 2018 
ian. – april. 

2019 

april. 2019 - 

prezent 

număr analize efectuate 11.010 9.810 11.824 10.373 444 0 

valoarea analizelor efectuate (lei) 1.959.268 1.857.458 2.139.384 1.890.577 265.435 0 

 

 În concluzie, după fuziunea prin absorbție cu ANPC, eficacitatea activității laboratorului 

a fost grav afectată, în special pe fondul pierderii acreditării RENAR, fapt reflectat de scăderea 

drastică a numărului de analize efectuate și implicit a veniturilor realizate și virate la bugetul de 

stat. 

 Auditul a remarcat o diminuare a valorii majorității indicatorilor identificați care 

reflectă activitatea desfășurată de CNIEP Larex în perioada anterioară preluării prin fuziune a 

laboratorului de către ANPC. 
La solicitarea echipei de audit, personalul din cadrul Direcției Generale Laboratoare LAREX a 

prezentat rezultatele activității CNIEP Larex din perioada 2015 – 2018 (laboratorul central București și 

laboratoarele - Baia Mare, Constanța, Galați, Oradea), prin intermediul unor indicatori sintetici, cuprinși 

în tabelul de mai jos: 
Tabel nr. 42 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 

● număr comenzi primite (comenzi ferme și irevocabile), pe categorii de solicitanţi: 3.568 2.390 2.667 1.541 

                                Operatori economici 1.434 1.657 1.241 1.081 

                                Structuri teritoriale ANPC 2.102 701 1.380 427 

                                Alte instituţii (Poliţie, Garda Financiară) 9 4 3 9 

                                Persoane fizice 23 28 43 24 

● număr note de comenzi interne (de la laboratoare din țară) 176 151 101 105 

● numărul de produse cu drept de utilizare a mărcii „Produs testat LAREX” 363 153 150 213 

● numărul de clienţi cu certificat de utilizare a mărcii „Larex Cert” 7 13 13 13 

● Rapoarte de încercare (RI) 18 3.411 2.221 3.784 2.735 

                                                           
18 Activitatea de laborator se finalizează prin emiterea unui Raport de încercari. Raportul de încercari nu cuprinde opinii, comentarii şi interpretări a 
rezultatelor şi nici recomandări referitoare la modul în care să fie utilizate 



pagina 82 

Indicatori / Anul 2015 2016 2017 2018 

● Rapoarte de expertizare (RE) 19 2.192 828 2.335 1.710 

● Rapoarte de expertizare (RE) - produse conforme 1.726 681 1.613 1.397 

● Rapoarte de expertizare (RE) - produse neconforme 466 147 722 313 

● Certificate de conformitate de eşantion (CCE) 20 309 233 156 161 

                                - pentru  produse alimentare 276 229 123 157 

                                - pentru produse nealimentare 33 4 33 4 

● Certificate de conformitate de lot (CCL) 21 342 249 182 235 

                                - pentru  produse alimentare 300 233 117 202 

                                - pentru produse nealimentare 42 16 65 33 

● Certificate de conformitate de tip (CCT) 22 319 112 217 187 

                                - pentru  produse alimentare 287 112 189 187 

                                - pentru produse nealimentare 32 0 28 0 

● Certificate de conformitate (Larex Cert) 90 114 68 17 

                                - pentru  produse alimentare 90 114 68 17 

                                - pentru produse nealimentare 0 0 0 0 

● Gradul de satisfacţie al clienţilor pentru serviciile oferite de CNIEP Larex (%) 0 70 70 82 

 

 Astfel, se remarcă o diminuare a numărului total de comenzi ferme și irevocabile pe care 

laboratorul le-a primit în perioada 2015-2018, de la un număr de 3.568 comenzi primite în anul 2015, 

la un număr de 1.541 comenzi primite în anul 2018 (anul anterior fuziunii cu ANPC).  

Altfel spus, laboratorul a utilizat într-o mică măsură capacitățile pe care le-a avut la 

dispoziție în vederea verificării nivelului de conformitate al produselor. 

Aceeași scădere se remarcă și în ceea ce privește ponderea numărului de comenzi primite 

de la structurile teritoriale ale ANPC, structuri care puteau să beneficieze la maxim de expertiza 

laboratorului Larex, acestea utilizând într-o mică măsură capacitățile pe care le-au avut la 

dispoziție în vederea verificării nivelului de conformitate al produselor. 

 În opinia auditului, o colaborare mai bună dintre structurile ANPC și CNIEP Larex ar 

fi avut ca rezultat eficientizarea acțiunilor de supraveghere a pieței, prin prevenirea 

comercializării și consumului de produse neconforme care pot pune în pericol viața sau sănătatea 

consumatorilor, responsabilități ce decurg și din prevederile art. 34 din Constituția României 

potrivit căruia: “Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și sănătății publice”. 

■ Marca de certificare “Produs testat Larex” și Marca de certificare “Produs certificat Larex 

Cert” 

 Marca de certificare “Produs testat Larex” 

Certificarea pentru utilizarea mărcii “Produs testat Larex” a fost un serviciu prestat la solicitarea 

clienților foarte vechi ai CNIEP Larex, înainte de apariția organismului LAREX CERT (1998) și a fost 

păstrat la solicitarea acestora. 

Marca de testare acordată de CNIEP Larex este aplicată de către producător /importator / 

distribuitor și certifică faptul ca produsul testat în laboratoarele CNIEP Larex corespunde condițiilor 

prevăzute în contractul de acordare a mărcii de testare. 

                                                           
19 Dacă sunt solicitate opinii, comentarii şi interpretări a rezultatelor se emite Raport de expertizare 
20 Certificatul de Conformitate de Eşantion (CCE) reprezintă un document care dovedeşte existenţa încrederii adecvate, că eşantionul corespunzător 
identificat, este conform cu prevederile referenţialului declarat de producător 
21 Certificatul de Conformitate de Lot (CCL) reprezintă un document care dovedeşte existenţa încrederii adecvate, că lotul de produse corespunzător 

identificat, este conform cu prevederile referenţialului declarat de producător. 
22 Certificatul de Conformitate de Tip (CCT) reprezintă un document care dovedeşte existenţa încrederii adecvate, că loturile de produse fabricate pe durata 

de valabilitate a certificatului îndeplinesc condiţia de conformitate cu prevederile referenţialului declarat de producător. 
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 Marca de testare se acordă pentru: produse alimentare; cosmetice; detergenți; petroliere; 

anorganice (minereuri, metale etc.); textile; articole de menaj; ambalaje si materiale de ambalat; 

aparate electronice si electrocasnice. 

 La momentul fuziunii 6 operatori economici aveau în derulare contracte de certificare pentru 

un număr de 196 produse, după momentul fuziunii aceste contracte nemaifiind prelungite. 

 Marca de certificare “Produs certificat Larex Cert” 

Certificarea pentru utilizarea mărcii „Produs certificat Larex Cert” a fost un serviciu prestat de 

Organismul de certificare LAREX CERT din cadrul CNIEP Larex, marca LAREX CERT fiind 

înregistrată prima dată la OSIM în anul 1998. Ultima înregistrare la OSIM a mărcii „Produs certificat 

Larex Cert” s-a realizat în luna septembrie 2018. 

Organismul de certificare produse LAREX CERT a avut propriul sistem de management în 

conformitate, din 2017 fiind implicat și în activitatea de certificare pentru marca Produs testat Larex. 

 La momentul fuziunii 3 operatori economici aveau contracte de certificare pentru un număr 

de 10 produse. 

 

Laboratorul pentru Analiza Calităţii Vinurilor şi Băuturilor Alcoolice 

 

Scurt istoric – 60 ani de existență 

Laboratorul pentru Analiza Calității Vinurilor si Băuturilor Alcoolice (LACVBA) a fost înființat 

în anul 1960 și reprezintă unul din laboratoarele de tradiție ale României în domeniul analizei vinurilor 

și băuturilor alcoolice.  

Prin Ordinul nr. 147/1976 al ministrului Agriculturii, laboratorul a fost desemnat pentru 

efectuarea analizelor la vinurile pentru export, având specialiști împuterniciți să semneze documente 

pentru Piața Comună.23 

În anul 1992, prin intrarea în vigoare a HG nr. 573, Laboratorul a fost inclus în structura Oficiului 

pentru Protecția Consumatorilor ca direcție cu 45 de posturi, din care 25 destinate laboratorului și 20 

pentru personal specializat în control în domeniul vinului în județele cu podgorii. 

Odată cu intrarea în vigoare a HG 16/2019 pentru reorganizarea Autorității Naționale pentru 

Protecția Consumatorilor, ca urmare a fuziunii prin absorbție a Centrului Național pentru Încercarea 

și Expertizarea Produselor "Larex", laboratorul a fost prevăzut a funcționa în cadrul Direcţiei generale 

laboratoare Larex. 

Laboratorul a fost acreditat RENAR din anul 2005 (Certificat Acreditare LI 399) până în aprilie 

2018. Totodată, este autorizat de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe baza Ordinului nr. 

277/20.04.2006, în vederea executării de analize pentru vinuri si alte produse pe baza de must si vin. 

De asemenea, prin Ordinul nr. 272/2010 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, 

laboratorul a fost nominalizat pe lista laboratoarelor desemnate pentru efectuarea controlului oficial în 

sectorul vitivinicol, întrucât în conformitate cu prevederile art. 185d din Regulamentul CE nr. 491/2009 

acesta îndeplinește criteriile generale de funcționare a laboratoarelor de testare stabilite în ISO/IEC 

17025. Această nominalizare conferă buletinelor de analiză emise de laborator recunoaștere în Uniunea 

Europeană, cu condiția de a fi acreditat. 

                                                           
23 În 1957, Tratatul de la Roma pune bazele Comunității Economice Europene (CEE), cunoscută și sub denumirea de „piața 

comună”. 
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Cadrul legislativ și evaluarea organizării structurale 

În perioada 2015 – 2018, LACVBA a funcționat în cadrul Direcției Generale de Control și 

Supraveghere Piață și Armonizare Europeană. 

Laboratorul a avut prevăzute două funcții de execuție, iar gradul de ocupare a acestor funcții a 

variat, astfel că în anii 2015 și 2016 au fost ambele ocupate, iar în prima parte a anului 2018 (15.03-

15.08.2018) laboratorul a funcționat doar cu un singur angajat.  

De asemenea, persoana care a desfășurat activitate în laborator în ultimii 30 de ani și care a 

fost confirmată de către RENAR ca evaluator tehnic, a reprezentat România în Comitetul 

Consultativ din cadrul Centrului European de Referință pentru Control în Sectorul Vinului ERC-

CWS, activitate pentru care conducerea Consiliului a transmis aprecieri de excelență.  

 Existența unei persoane, maximum două în laborator are/a avut drept consecințe funcționarea 

la nivel de avarie al laboratorului, fapt remarcat și notat și de către evaluatorii RENAR care au menționat 

că menținerea structurii de personal la valoarea critică afectează însăși existența laboratorului prin 

fragilitatea sa pe o piață concurențială, prin presiunea exercitată asupra personalului existent în situația 

indisponibilității temporare a unuia dintre angajați și nu permite dezvoltarea laboratorului.  

 De asemenea, o altă limitare identificată în funcționarea laboratorului la parametrii optimi 

o constituie faptul că la acest moment nu este actualizată lista cu persoanele care au dreptul să 

semneze buletinele de încercări. 

Consecința nedesemnării persoanelor autorizate să semneze buletinele de analiză s-a 

concretizat în stoparea activității de efectuare a analizelor solicitate de diferiți clienți, activitatea 

laboratorului rezumându-se în perioada iunie 2019 până în prezent doar la menținerea 

echipamentelor la nivel funcțional, fapt ce contravine flagrant principiului de bună gestiune 

financiară, respectiv de asigurare a legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienței 

în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public. 

De menționat faptul că până în anul 2019, această cerință era respectată prin delegarea dreptului 

de semnătură al directorului DGCSPAE uneia dintre cele două persoane care lucrau în laborator. 

 Toate aceste deficiențe sunt rezultatul neimplementării la un nivel corespunzător a 

standardelor de control intern referitoare la Structura organizatorică, care potrivit reglementărilor 

legale trebuie să fie stabilită, astfel încât să sprijine procesul decizional printr-o delegare adecvată a 

responsabilităţilor şi să servească realizării în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a 

obiectivelor stabilite. De asemenea, conducerea entității are obligația analizării periodice a gradului de 

adaptabilitate a structurii organizatorice la modificările intervenite în interiorul şi/sau exteriorul entităţii 

publice și să asigure respectarea principiului separării atribuțiilor de iniţiere, realizare, verificare, avizare 

şi aprobare a operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor persoane diferite. În acest mod se 

reduce considerabil riscul de apariţie a erorilor, precum şi riscul de nedetectare a problemelor pe fluxul 

unui proces sau al unei activităţi. 

Pe cale de consecință, structura organizatorică a laboratorului din perioada 2015 – 2018, 

alcătuită din două funcții a condus la supraîncărcarea și suprapunerea de activități, situație constatată 

și de către clienții laboratorului, care prin chestionarele de evaluare a satisfacției aplicate în conformitate 

cu cerințele Manualului calității, au apreciat că se impune creșterea numărului de personal în vederea 

reducerii timpului necesar efectuării analizelor. În anul 2019, deși statul de funcții prevede 4 posturi, 

probele sunt analizate tot de două persoane (una încadrată pe post și alta desemnată să sprijine activitatea 

laboratorului), celelalte posturi nefiind încadrate. 
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 În concluzie, în perioada auditată, structură laboratorului a fost subdimensionată, iar pentru 

anumite perioade gradul de încadrare cu personal a fost redus, fapt ce a condus la imposibilitatea 

asigurării separării atribuțiilor de efectuare a operațiunilor și control a acestora în cazul absenței 

temporare a unui angajat. 

 

Evaluarea activității laboratorului 

 În perioada 2015 – 2019, nu au fost utilizate fonduri publice pentru dotarea laboratorului. 

De asemenea, ultimele reparații efectuate la spațiile în care își desfășoară activitatea laboratorul s-au 

efectuat în anul 2014. De la acel moment nu s-au alocat fonduri pentru igienizarea spațiilor și nici pentru 

întreținerea acestora.  

Totodată, în perioada auditată nu s-au achiziționat piesele de schimb necesare pentru buna 

funcționare a aparatelor și nici nu s-au achitat servicii de reparații pentru cele care nu mai erau 

funcționale, cu toate că prin declarațiile asumate de managementul ANPC, cu ocazia evaluărilor RENAR, 

privind politica referitoare la calitate, s-a menționat ”conducerea ANPC se angajează să asigure 

resursele adecvate pentru îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemului de Management al Calității”. 

Aceasta stare de fapt s-a petrecut în condițiile în care, prin activitatea desfășurată, laboratorul a 

constituit o sursă de venituri pentru bugetul de stat, care în perioada 2015-2018 au totalizat în medie 

37.000 lei. 

Cu toate acestea, în perioada auditată, laboratorul a participat la diferite teste de Intercomparare 

internaționale (noiembrie 2017, noiembrie 2016), angajații laboratorului au participat ca membri în juriul 

unor concursuri internaționale de vin, iar persoana care este evaluator RENAR a colaborat cu grupul de 

lucru implicat în elaborarea documentelor care au fost prezentate la întâlnirile organizate la Geel –Belgia. 

Portofoliul de servicii al laboratorului cuprinde efectuarea de analize organoleptice si fizico-

chimice, acordare de consultanța în legătură cu legislația în vigoare pentru domeniul vin /băuturi 

alcoolice, precum și tratamente pentru condiționarea vinurilor. 

În concluzie, subfinanțarea laboratorului raportat la cerințele minimale de funcționare a 

determinat imposibilitatea îndeplinirii activității la volumul necesar solicitărilor beneficiarilor. 

 Auditul a remarcat faptul că, la nivelul laboratorului există riscuri a căror manifestare 

ar afecta atât activitatea, cât și imaginea ANPC, ca urmare a existenței unor substanțe periculoase 

cu risc de contaminare (cianuri, ferocianură de potasiu, mercur), precum și a posibilității de 

sustragere a acestora de pe locurile de depozitare, pe fondul absenței unui sistem de alarmare sau 

a unor măsuri de pază suficiente în afara programului. 

 Importanța activității LACVBA constă în primul rând în faptul că acesta este unul din cele 10 

laboratoare desemnate la nivel național să efectueze controlul oficial în sectorul vitivinicol și singurul 

de pe raza municipiului București. Această calitate este condiționată de menținerea acreditării 

laboratorului de organismul național de acreditare. 

De asemenea, în perioada 2013 – 2019, laboratorul a fost autorizat de către Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale să efectueze determinări fizico-chimice și organoleptice și să elibereze buletine de 

analiză pentru vinurile destinate comercializării pe piața internă.  

În perioada auditată, LACVBA a fost acreditat RENAR, certificatul de acreditare acoperind 

perioada 09.04.2014 – 08.04.2018.  
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 S-a remarcat faptul că în prima parte a anului 2017, laboratorul a funcționat doar cu 1 

persoană, astfel că la evaluarea efectuată în august 2017, acea persoană a îndeplinit calitatea de 

Responsabil de încercări, Responsabil cu managementul calității și Responsabil tehnic. 

Ulterior acestei evaluări, nu au mai fost depuse documentații de către ANPC pentru 

verificarea laboratorului de către RENAR, iar la data de 08.04.2018 a expirat acreditarea care atesta 

faptul că LACVBA îndeplinește cerințele SR EN ISO/CEI 17025:2005.  

Consecințele acestei inacțiuni din partea conducerii ANPC s-a reflectat în numărul de 

analize pe care laboratorul le-a efectuat, a fondurilor care se fac venit la bugetul statului, precum 

și în crearea premiselor ca ANPC să fie în imposibilitatea utilizării dotările pe care le are și 

competențelor personalului care desfășoară activitatea în laboratorul destinat analizei calității 

vinurilor și băuturilor alcoolice, ceea ce semnifică utilizarea ineficientă a resurselor și fondurilor 

publice. 

Situația numărului de analize și a veniturilor realizate este prezentată în tabelul de mai jos: 
Tabel nr. 43 

Domeniu 
Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 
Anul 2018 

Anul 2019 (la 

data acțiunii 

de audit) 

● număr analize efectuate 2.136 2.007 1.640 1.235 285 

● valoarea analizelor efectuate (lei) 40.651 38.945 35.390 26.232 5.563 

 

În concluzie, eficacitatea activității laboratorului a fost grav afectată de lipsa acreditării 

RENAR, fapt reflectat de scăderea drastică a numărului de analize efectuate și implicit a 

veniturilor realizate și virate la bugetul de stat, în condițiile în care este singurul laborator de acest 

tip de pe raza municipiului București. 

 

La solicitarea echipei de audit, personalul LACVBA a prezentat rezultatele activității din perioada 

2015 – 2019, prin intermediul unor indicatori sintetici, cuprinși în tabelul de mai jos: 
Tabel nr. 44 

Domeniu 
Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 
Anul 2018 

Anul 2019 (la 

data acțiunii 

de audit) 

    ● număr comenzi primite (comenzi ferme și irevocabile), pe 

categorii de solicitanţi: 115 121 133 58 25 

    - Operatori economici 51 72 35 19 9 

    - Structuri teritoriale ANPC 5 2 15 2   -  

    - Alte instituţii (Poliţie, Garda Financiară) 37 26 61 17   -  

    - Persoane fizice 22 21 22 20 16 

    ● număr clienți, pe categorii: 68 69 53 45 23 

     - Operatori economici 30 33 19 15 8 

    - Structuri teritoriale ANPC 4 2 4 2   -  

    - Alte instituţii (Poliţie, Garda Financiară) 12 13 8 8   -  

    - Persoane fizice 22 21 22 20 15 

    ● număr analize efectuate, din care: 2.136 2.007 1.640 1.235 285 

    - Domeniul 1 = Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale 

și industriale 572 527 640 467 83 

    - Domeniul 2 = Vin și produse pe bază de vin  1447 1300 770 720 202 

    - Domeniul 3 = Bere  117 170 230 48   -  

    - Domeniul 4 = Băuturi răcoritoare, apă potabilă    -    -    -    -    -  

    - Domeniul 5 = Oțet    -  10   -    -    -  

    - Domeniul 6 = Analiză microbiologică (vin, apă, bere, băuturi 

răcoritoare)    -    -    -    -    -  

    ● valoarea analizelor efectuate (lei) 40.651 38.945 35.390 26.232 5.563 

    - Domeniul 1 = Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale 

și industriale  15179 13499 15387 12334 3392 
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Domeniu 
Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 
Anul 2018 

Anul 2019 (la 

data acțiunii 

de audit) 

    - Domeniul 2 = Vin și produse pe bază de vin  22682 20831 13453 12458 2171 

    - Domeniul 3 = Bere  2790 4465 6550 1440   -  

    - Domeniul 4 = Băuturi răcoritoare, apă potabilă    -    -    -    -    -  

    - Domeniul 5 = Oțet    -  150   -    -    -  

    - Domeniul 6 = Analiză microbiologică (vin, apă, bere, băuturi 

răcoritoare)    -    -    -    -    -  

    ● număr încercãri care nu s-au putut efectua în LACVBA, ca 

urmare: 240 240 300 min. 480 min. 1600 

    - echipamente defecte   -    -    -    -    -  

    - lipsă reactivi    -    -    -    -    -  

     - lipsă personal de specialitate 240 240 300   -    -  

     - alte cauze   -    -    -  min. 480 min. 1600 

     ● număr produse testate, din care*: 332 311 340 277 59 

    - Băuturi tradiționale (ponderea %) din Domeniul 1 20 37 35 58 26 

    - Băuturi spirtoase (ponderea %) din Domeniul 1 74 55 63 35 21,7 

    - Alcool etilic (ponderea %) din Domeniul 1 6 8 2 7 52,3 

   - Vin (ponderea %) din Domeniul 2 92 96 94 97 97 

  - Băuturi pe baza de vin (ponderea %) din Dom. 2 8 4 6 3 3 

 - Bere (ponderea %) din Domeniul 3 100 100 100 100   -  

     ● număr produse neconforme, din care*:  33 17  9  48   4 

     -  Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și 

industriale(ponderea %) 13,3 2,2 4,1 19,3 6,4 

    - Vin și produse pe bază de vin (ponderea %) 8,5 7,7 2,9 6,3 9,2 

    - Bere (ponderea %)   -    -    -    -    -  

    - Oțet(ponderea %)   -  50   -    -    -  

     ● număr acțiuni corective 2 2   -    -    -  

     ● număr acțiuni preventive 2 2   -    -    -  

     ● număr încercãri efectuate  ȋn regim de subcontractare**   -    -    -    -    -  

     ● număr rapoarte de expertiză 318 280 328 230  34 

     ● număr buletine de analiză emise/rapoarte de încercări 332 311 340 277 59 

 

Din datele de mai sus, rezultă că cele mai puține comenzi pe care le-a primit laboratorul au 

fost de la ANPC, acestea reprezentând max. 11,28 % din numărul total de comenzi, situație întâlnită în 

anul 2017 (15 comenzi din totalul 133). 
Diagrama nr. 20 

 
 

De asemenea, se poate observa că din totalul analizelor efectuate, cele mai multe au fost din 

domeniu ”Vinului și produselor pe bază de vin”, situație explicată și de faptul că laboratorul are 

recunoaștere națională în efectuarea de analize pentru vinurile destinate comercializării, conferită de 
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nominalizarea pe lista laboratoarelor desemnate pentru efectuarea controlului oficial în sectorul 

vitivinicol, listă aprobată prin Ordinul nr. 272/2010 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale. 
Diagrama nr. 21 

 
 

 Din datele de mai sus, rezultă că, odată cu expirarea certificării RENAR, respectiv aprilie 

2018, activitatea laboratorului a fost în continua scădere, numărul comenzilor și valoarea 

veniturilor ajungând la cca. 50% în 2018 față de valorile înregistrate în anul 2015 și culminând cu 

faptul că, după preluarea laboratorului în anul 2019, nu s-au mai efectuat analize din considerentul 

că managementul ANPC nu a desemnat persoanele autorizate să semneze buletinele de analiză. 

Particularitatea LACVBA față de celelalte laboratoare din București, constă în faptul că este 

singurul laborator certificat să efectueze controlul oficial al statului în sectorul vitivinicol, adică să 

emită buletine de analiză în baza cărora instituțiile abilitate stabilesc nivelul accizelor potrivit 

reglementărilor în vigoare, fiind un laborator omolog celor subordonate Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale (MADR). 

Din această perspectivă, Ministerul Economiei, în calitate de coordonator al ANPC și MADR pot 

analiza eficientizarea laboratorului prin preluarea acestuia și a personalului care desfășoară activitate 

în cadrul acestei structuri de către Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea 

Călugărească – instituție care are ca scop efectuarea de analize fizico-chimice, microbiologice şi 

organoleptice asupra producţiei vitivinicole destinate pieţei interne şi externe. 

Necesitatea existenței laboratorului și funcționării laboratorului la capacitate maximă este 

dată și de evoluția pieței de băuturi alcoolice, care potrivit datelor raportate de Institutul Național de 

Statistică, se prezintă astfel: 
Tabel nr. 45 

Consumul mediu de băuturi, pe locuitor, în perioada 2015 – 2018 (litri) 

1. Băuturi alcoolice, vinuri și bere 

2015 2016 2017 2018 

111,9 112,2 116,6 120,6 

 - Bere 88,3 88,9 89,5  90,1 

 - Vinuri 19,0 18,0 21,8  23,8 
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 - Băuturi alcoolice distilate 4,6 5,3 5,3  6,7 

2. Băuturi nealcoolice 179,3 188,6 213,2  209,8 

 - Băuturi răcoritoare 80,6 87,7 99,4  100,8 

 - Ape minerale 97,1 99,3 111,6  106,3 

 - Bere nealcoolică 1,6 1,6 2,2  2,7 

     

     

Consumul de vinuri în perioada 2015 – 2018 (mii hl) 

  2015 2016 2017 2018 

A. Resurse 4.164,0 3.805,0 4.791,5 5.558,7 

Producția utilizabilă 3.639,9 3.303,7 4.308,4  5.169.9 

Import 524,1 501,3 483,1  338,8 

B. Utilizări  -  -  - -  

Export 141,1 127,1 146,7  195,6 

Disponibilități interne de consum 4.022,9 3.677,9 4.644,8  5.363,1 

Disponibil pentru consum uman 3.743,3 3.549,5 4.266,0  4.638,6 

     

Consumul de bere în perioada 2015 – 2018 (mii hl) 

  2015 2016 2017 2018 

A. Resurse 18.146,0 18.165,3 18.174,2 18.291,0 

Producția utilizabilă 17.783,1 17.707,1 17.670,2  17.741,7 

Import 362,9 458,2 504,0  549,3 

B. Utilizări  -  -  -  - 

Export 524,2 446,0 447,9  554,4 

Disponibilități interne de consum 17.621,8 17.719,3 17.726,3  17.736,6 

Disponibil pentru consum uman 17.500,5 17.519,4 17.538,3  17.543,0 

 

Din datele prezentate mai sus, rezultă că, la nivel național: 

- în anul 2018, comparativ cu anul 2015, consumul mediu de băuturi, pe locuitor, a înregistrat o 

creștere cu 8,7 litri, iar consumul de mediu de vinuri, pe locuitor, raportat la aceeași perioadă, a 

crescut cu 4,8 litri; 

- resursele de vin au înregistrat o creștere cu 1.394,7 mii hl în anul 2018, față de anul 2015, iar cele 

de bere au înregistrat o creștere cu 145 mii hl, raportat la aceeași perioadă. 

 În concluzie, piața produselor alcoolice a cunoscut în ultimii ani o creștere, ceea ce 

presupune un volum mai mare de activitate a instituțiilor implicate în controlul acestor produse 

pentru a stabili gradul de conformitate și nivelul accizelor, precum și a celor a celor care protejează 

drepturile consumatorilor, iar LACVBA, prin dotările pe care le deține și prin expertiza 

personalului poate constitui un instrument eficace în gestionarea acestei problematici, precum și 

pentru realizarea de venituri la bugetul de stat. 

De asemenea, pentru a avea o imagine completă referitoare la activitatea laboratorului au fost 

solicitate chestionarele transmise clienților laboratorului în perioada 2015 – 2019, conform condițiilor 

impuse prin Manualul calității și prin procedurile proprii, iar aspectele rezultate au fost sintetizate în 

tabelul de mai jos. 
Tabel nr. 46 

An 
Nr. 

chestionare 
Aspecte rezultate Concluzii exprimate 

2015 10 Cu privire la calitatea activității 

desfășurate au rezultat doar aspecte 

pozitive  

În 3 din 10 chestionare s-a menționat faptul că tehnica, spațiile alocate 

și numărului personalului reprezintă elemente care ar trebui 

îmbunătățite. 

2016 12 Cu privire la calitatea activității 

desfășurate au rezultat doar aspecte 

pozitive 

Recomandări: 

- reducerea termenelor prin creșterea numărului de personal; 

- menținerea aceluiași nivel de calitate; 

- diversificarea analizelor efectuate astfel încât să se răspundă 

cerințelor partenerilor externi. 
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An 
Nr. 

chestionare 
Aspecte rezultate Concluzii exprimate 

2017 11 Cu privire la calitatea activității 

desfășurate au rezultat doar aspecte 

pozitive 

Recomandări rezultate: 

- reducerea termenelor prin suplimentarea numărului de personal; 

- o mai mare vizibilitate; 

- susținerea laboratorului de către conducere; 

- un sediu mai decent. 

2018 13 Cu privire la calitatea activității 

desfășurate au rezultat doar aspecte 

pozitive 

Recomandări rezultate: 

- transmiterea rezultatelor online 

- modernizare sediu, igienizare curte 

- suplimentare personal pentru executarea încercărilor 

- reacreditarea laboratorului, număr insuficient de personal. 

2019 3 Cu privire la calitatea activității 

desfășurate au rezultat doar aspecte 

pozitive 

Recomandări: 

- acreditarea laboratorului,  

- autoritățile să-și dea interesul pentru sprijinirea laboratorului și nu 

pentru desființarea lui 

 

 

 În concluzie, deși laboratorul este recunoscut la nivel național și internațional, având 

buletine de analiză recunoscute la nivel UE, fiind singurul din București care face controlul oficial 

al statului în sectorul vitivinicol, s-a remarcat că  în perioada auditată  acesta a fost subdimensionat 

și subfinanțat , situație care a condus în cele din urmă la pierderea certificării RENAR. 

Conducerea ANPC a fost informată despre această stare de fapt, declarând faptul că va asigura 

resurse pentru îndeplinirea obiectivelor. 

Importanța funcționării unui astfel de laborator în cadrul capitalei unui stat european, 

trebuie conștientizată de către factorii de decizie (la nivel de miniștri) care urmează să stabilească 

modalitatea de a face funcțională la parametrii optimi această capacitate unică în București și/sau 

eventual să decidă transferul laboratorului către instituții similare implicate în controlul calității 

vinurilor și băuturilor alcoolice. 

 

Laboratorul Încercări Metale Preţioase și Laboratorul Pietre Preţioase și Proces Kimberley 

 

Scurt istoric 

Istoria modernă a marcării oficiale a metalelor prețioase în România începe la 1 aprilie 1906. 

Legea nr. 578 pentru înființarea controlului asupra obiectelor fabricate din metale prețioase promulgată 

de Regele Carol I în 13 februarie 1906, publicată în Monitorul Oficial nr. 252/1906 și Regulamentul nr. 

369 pentru punerea în aplicare a legii „marcatului obiectelor fabricate din metale prețioase”, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 281/1906, aliniau România acelor vremuri la practicile europene cele mai moderne 

ale controlului și marcării metalelor prețioase. De la data intrării în vigoare a acestor acte normative, 

bijuteriile și obiectele confecționate din metale prețioase trebuiau marcate24 cu marca statului, ce 

reprezenta diferite simboluri provenind din stema României, în funcție de metalul prețios și titlul 

acestuia. 

Piața produselor din metale prețioase și pietre prețioase este constituită nu numai din bijuterii, 

aceasta extinzându-se și asupra unor obiecte de artă sau obiecte de lux atunci când acestea dețin părți 

componente sau sunt realizate din acest tip de material.  

În România sunt considerate metale prețioase, conform OUG nr. 10/2018 pentru modificarea 

şi completarea OUG nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România: 

aurul, argintul și metalele platinice (platina, paladiul, ruteniul, rodiul, osmiul și iridiul). Metalele 

                                                           
24 Marca, terminologic reprezintă un semn convențional care se aplică pe bijuterii și pe obiectele din metale prețioase 
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platinice nu se întâlnesc de regulă ca atare în bijuterii ci sub formă de aliaje împreună cu celelalte metale 

prețioase. 

Pentru a întruni condițiile legale la vânzare, toate bijuteriile și obiectele din metale prețioase 

trebuie să fie marcate fiind utilizate 3 tipuri de mărci: 

 Marca de certificare sau marca statului, este marca oficială, protejată prin lege, 

reprezentată de un semn convențional unic care se aplică pe bijuterii și pe obiectele din metale 

prețioase exclusiv de către ANPC, ca autoritate competentă, înainte de punerea pe piaţa naţională a 

acestora. În decursul istoriei, statul a folosit ca mărci diferite simboluri specifice perioadelor istorice. 

Mărcile vechi ale statului se regăsesc pe o serie de obiecte și bijuterii vechi vândute în general prin 

magazinele de amanet sau de tip consignație.  

 Marca de garanție proprie - semnul individual stabilit și înregistrat la ANPC, care se aplică 

pe bijuteriile și obiectele din metale prețioase de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu 

amănuntul; 

 Marca titlului - semnul convențional, diferit în funcție de titlul metalului prețios, care se 

aplică pe bijuteriile și obiectele din metale prețioase de către producător.  

Din categoria pietre prețioase fac parte: diamantele, rubinele, safirele și smaraldele. De 

asemenea regimul pietrelor prețioase se extinde și la perle naturale, perle de cultură și alte pietre 

scumpe.  

Procedura de control a pietrelor prețioase este reglementată la nivel internațional de către 

Procesul Kimberly (PK).  

Procesul Kimberley a început atunci când statele producătoare de diamante din Africa de Sud s-

au întâlnit în Kimberley, Africa de Sud, în mai 2000, pentru a discuta modalități de a opri comerțul cu 

„diamante în conflict” 25 și pentru a se asigura că achizițiile de diamante nu finanțau violența prin mișcări 

rebele și aliații lor căutând să submineze guvernele legitime. În decembrie 2000, Adunarea Generală a 

Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție de reper care susține crearea unui sistem de certificare 

internațională pentru diamante brute.  

Procesul Kimberley are 54 de participanți, reprezentând 81 de țări, Uniunea Europeană și 

statele sale membre fiind considerate ca un singur participant. 

ANPC aplică la nivel național prevederile Regulamentul Parlamentului European nr. 2368/2002 

și implementează ca „Autoritate Competentă”, cerințele Directivei 2006/123/CE a Parlamentului 

European, transpuse prin OUG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și 

libertatea de a furniza servicii în România, având totodată obligația de a raporta trimestrial Comisiei 

Europene, activitatea privind importurile și exporturile de diamante brute.  

 

Cadrul legislativ și evaluarea organizării structurale 

Domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase a fost reglementat prin OUG nr. 190/2000 

privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 Deși marcarea metalelor prețioase a rămas obligatorie, România s-a aflat în situația 

unică de a avea pe piața metalelor prețioase obiecte marcate fie cu marca de titlu și marca de garanție 

                                                           
25 Diamantele Conflictului sunt definite de rezoluția relevantă a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite drept „diamante brute utilizate 

de mișcările rebele sau de aliații lor pentru a finanța conflictele menite să submineze guvernele legitime” 
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proprie de către operatorii economici autorizați, fie cu marca de certificare, nefiind astfel asigurat un 

nivel înalt de protecție a consumatorilor.  

Una dintre cauzele care au condus la această situație a fost nerespectarea prevederilor 

referitoare la utilizarea mărcii de garanție proprie de către operatorii economici autorizați, întrucât a fost 

permisă utilizarea poansoanelor de către alte persoane decât persoanele autorizate de ANPC, 

respectiv a fost permisă utilizarea mărcilor de garanție proprie și de către alți operatori economici 

decât cei cărora le-a fost atribuită respectiva marcă de garanție proprie.  

Urmare a acțiunilor descrise mai sus s-a diminuat importanța mărcii oficiale utilizată pentru 

marcarea metalelor prețioase, redenumită marcă de certificare și devenită egală cu marca de garanție 

proprie - ceea ce nu a existat și nici nu are echivalent, în legislația metalelor prețioase a celorlalte 

state europene, membre sau nu ale Uniunii Europene. 

Totodată, până la intrarea în vigoare a OUG nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea 

OUG nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, legislația nu 

oferea soluții prestatorilor de servicii provenind din alte state membre sau din state terțe care doreau 

să efectueze operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României. 

 Având în vedere lacunele legislative, deși ANPC a depus la Senat încă din anul 2010, un 

proiect de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 190/2000 prin care să se remedieze 

deficiențele constatate de la intrarea în vigoare a acesteia, abia în anul 2018, Guvernul a decis 

modificarea OUG nr. 190/2000 sub forma unei ordonanțe de Guvern.  

Pentru a înțelege necesitatea modificărilor legislative din domeniul metalelor prețioase, inițiate 

de către ANPC trebuie reținut faptul că scopul marcării oficiale a metalelor prețioase este acela de: 

 protecție a consumatorilor – marcarea este considerată prima formă de protecție a 

consumatorilor, fiind instituită în Europa în secolul XIII; 

 protecție a producătorilor și a comercianților de concurența neloială; 

 diminuare a evaziunii fiscale - plata corectă a taxelor către stat. 

Ca principale modificări aduse legislației metalelor prețioase menționăm: 

 începând cu data de 16 martie 2018, marcarea obiectelor și bijuteriilor din metale prețioase 

cu marca statului de către ANPC a devenit obligatorie, 

 activitățile de autorizare a operatorilor economici pentru desfășurarea de operațiuni cu 

metale prețioase pe teritoriul României, precum și de vizare anuală a autorizațiilor eliberate acestora de 

către ANPC, nu mai sunt supuse taxării, România aliniindu-se astfel prevederilor Directivei 

123/2006/CE. 

 Drept urmare, începând cu luna martie 2018, activitatea de analiză și marcare cu marca 

de stat, a condus la o creștere semnificativă a fondurilor care se fac venit la bugetul statului. Astfel, 

încasările din tarife pentru analiza și marcarea metalelor prețioase au fost în anul 2018 de 

15.592.169 lei cu TVA, înregistrând o creștere cu 597,11% față de anul 2017 când volumul acestora a 

fost de 2.611.252 lei cu TVA. 

Totodată, pentru prima dată, după foarte mult timp, statul român poate avea o evidență clară 

a tuturor cantităților de metale prețioase care intră sau părăsesc țara noastră. 

De asemenea, în perioada 2015 – 2018, prevederile OUG nr. 190/2000 cu privirea la stabilirea 

conținutului de metal fin (titlul metalului prețios), permiteau existența unei toleranțe negative de 4 

miimi. Menționăm faptul că, legislația altor țări nu conținea astfel de prevederi, iar acest lucru reprezenta 

o problemă importantă atât în aplicarea recunoașterii reciproce a mărcilor, cât și în libera circulație a 

bunurilor.Prin OUG 10/2018 (art. 13 alin. 2) pentru modificarea şi completarea OUG nr. 190/2000 
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aceste aspecte au fost remediate nemaifiind admise toleranțe negative la stabilirea titlului metalelor 

preţioase. 

Ponderea posturilor ocupate în totalul posturilor aprobate a oscilat de la 100 % (40 posturi 

ocupate din 40 posturi aprobate) în perioada 2015 - 2016, la cca 84 % în anul 2019 (46 posturi ocupate 

din 55 posturi aprobate). 

 

Autorizarea operatorilor economici din domeniul metalelor și pietrelor prețioase 

Potrivit prevederilor OUG nr. 190/09.11.2000, operațiunile cu metale și pietre preţioase se pot 

efectua de către persoanele fizice sau juridice numai în baza autorizației eliberate de către ANPC pe 

perioada nedeterminată, vizată anual de către aceasta, prevederi în vigoare și la data prezentei acţiuni 

de audit. 

Anterior datei de 16 martie 2018, pentru eliberarea autorizației și pentru vizarea anuală a 

acesteia, persoanele fizice și juridice trebuiau să achite o taxă de autorizare, respectiv de vizare, 

nivelul taxelor de autorizare fiind stabilit prin ordin al președintelui ANPC și actualizat anual în funcție 

de rata inflației.  

Menționăm că, începând cu data de 16.03.2018, pentru autorizarea efectuării de operaţiuni cu 

metale preţioase şi pietre preţioase și pentru vizarea anuală, precum şi pentru eliberarea duplicatului 

autorizaţiei, nu se mai percep taxe. 

După introducerea marcării obligatorii, s-a făcut un pas în direcția transparentizării domeniului 

metalelor prețioase și a trasabilității produselor pe piață prin achiziționarea aplicației informatice 

Document Management System și Arhivare electronică. Noua aplicație urma să contribuie la 

îmbunătățirea activității de analiză și marcare prin utilizarea ei, atât de către personalul DMPPPPK din 

cadrul ANPC, cât și de către operatorii economici autorizați, care solicitau analiza și marcarea cu marca 

de stat a obiectelor din metale prețioase.  

 Deși ANPC a achiziționat această aplicație în valoare de 133.000 lei în data de 13.12.2018, 

până la data finalizării misiunii de audit, platforma nu a putut fi utilizată nici la nivelul ANPC, nici de 

către operatorii economici. 

 În perioada 2015 - 2017 un număr total de 1.525 autorizații, respectiv 1.809 de operaţiuni 

cu metale şi pietre preţioase, nu au fost vizate de către ANPC (ca urmare a faptului că persoanele 

juridice nu au solicitat avizarea anuală deși aveau această obligație conform prevederilor OUG nr. 

190/200 și OUG nr. 10/2018) având drept consecință neîncasarea taxelor de viză anuală care, potrivit 

prevederilor legale de la acea dată, reprezentau venituri la bugetul de stat. 

Situația veniturilor încasate de către DMPPPPK în urma autorizării operatorilor economici, în 

perioada 2015 -2018, este prezentată grafic în diagrama următoare:                              Diagrama nr. 22 
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 Auditul a remarcat faptul că, deși din anul 2018, pentru activitatea de vizare anuală a 

autorizațiilor emise operatorilor economici de către ANPC nu se mai percep taxe, numărul 

autorizațiilor nevizate a crescut în mod surprinzător, acestea reprezentând în jur de 40% din 

totalul autorizațiilor active. 

Menționăm că, potrivit prevederilor art. 8 din OUG nr. 10/2018, scopul vizării anuale este 

verificarea menţinerii condiţiilor de autorizare, astfel că prin neexercitarea acestui control de către 

reprezentanții ANPC crește riscul neprotejării drepturilor și intereselor consumatorilor existând 

posibilitatea ca operatorii economici să nu îndeplinească condițiile impuse de lege. 

 În concluzie, existența unui număr mare de autorizații nevizate la termen demonstrează lipsa 

unei monitorizări adecvate a operatorilor economici, precum și necesitatea coordonării între DMPPPPK 

și DGCSPAE în vederea stabilirii acțiunilor de control necesare și suficiente în acest domeniu, efectuate 

într-un timp rezonabil de la expirarea vizei, astfel încât să descurajeze în piață tendința de eludare a 

normelor legale privind efectuarea de operațiuni fără autorizare.  

 

Activitatea de marcare și expertizare a metalelor prețioase şi pietrelor preţioase 

ANPC îşi exercită drepturile şi îşi asumă obligaţiile specifice activităţilor de marcare și 

expertizare a metalelor și pietrelor preţioase, în calitate de autoritate competentă pe teritoriul României. 

În perioada 2015 – 2018, conform OUG nr. 190/2000, marcarea metalelor prețioase era 

definită ca operaţiunea de atestare a conţinutului de metal preţios fin, prin aplicarea mărcii de titlu, a 

mărcii de garanţie proprie a producătorului intern, a importatorului şi/sau a vânzătorului cu amănuntul 

ori, după caz, a mărcii de certificare.  

În aceste condiții, respectiv, existenţa unui sistem facil care permitea posibilitatea înregistrării 

mărcii de garanție proprie în defavoarea mărcii de stat, România avea un sistem de marcare unic în 

Uniunea Europeană, fără echivalent în legislația celorlalte state europene cu privire la metalele 

prețioase, membre sau nu ale Uniunii Europene.  

Existența posibilității de marcare prin aplicarea mărcii de garanție proprie a creat premisele 

accesării acestui sistem de marcare în detrimentul aplicării mărcii oficiale de stat, operațiune care 

presupunea plata unor taxe de către operatorii economici autorizați să desfășoare activități cu metale 

prețioase, aliaje ale acestora și pietre preţioase, deci colectarea de venituri pentru bugetul de stat. 

La solicitarea echipei de audit, personalul DMPPPPK a prezentat rezultatele activității din 

perioada 2015 – 2018, prin intermediul unor indicatori sintetici aferenți activității de marcare și 

expertizare a metalelor și pietrelor prețioase, cuprinși în tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 47 

Activitatea privind marcarea și expertizarea metalelor prețioase și pietrelor prețioase 

Indicatori Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

● număr rapoarte de expertiză pentru instanțele de 

judecată, Min. de Interne și alte asemenea 1 4 3 7 

● număr buletine de expertiză, eliberate la ghișeu: 839 703 422 351 

- persoanelor fizice, 434 463 299 295 

- persoanelor juridice, 405 240 123 56 

● număr de activități de înregistrare poansoane*, din 

care: 58 426 185 1.048 

- pentru marca de garanție proprie 58 426 185 56 

- pentru marca de responsabilitate -   -  - 992 
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Activitatea privind marcarea și expertizarea metalelor prețioase și pietrelor prețioase 

Indicatori Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 

● număr de obiecte/cantitate metale prețioase analizate 

(kg**), din care:  

1.508.727/ 

4.642 

1.884.068/ 

5.481 

1.340.229/ 

4.143 

6.564.502/ 

17.577 

- bucăți aur /cantitate aur (kg) 
271.764/ 

 729,7 

366.301/ 

863,6 

319.129/ 

696 

2.103.439/ 

5.062,3 

- bucăți argint / cantitate argint (kg) 
1.236.939/ 

 3.912,1 

1.517.762/ 

4.617 

1.021.095/ 

3.447,2 

4.461.038/ 

12.514,2 

- bucăți platină /cantitate platină (kg) 17/0,08 5/0,23 5/0,23 25/0,14 

- bucăți paladiu /cantitate paladiu (kg) 7/0,42 -   -  - 

● număr de Certificate de înregistrare a mărcii de 

garanție proprie 58 426 185  56 

*cu ajutorul unui poanson se realizează procedeul de imprimare pe suprafața unui obiect de metal a unui profil, relief sau desen, prin deformare locală. 

**cantitate aproximată ca urmare a transformării din unitatea de măsură grame în unitatea de măsură kilograme 

 

În perioada 2015 - 2018, valoarea încasărilor aferente serviciilor prestate din operațiunile de 

analiză și marcare a fost în cuantum total de 24.586.976 lei, tendința încasărilor din aceste taxe fiind 

prezentată în diagrama următoare: 
Diagrama nr. 23 

 

 Creșterea semnificativă a încasărilor aferente anului 2018 s-a datorat intrării în vigoare a 

prevederilor OUG nr. 10/2018, respectiv a obligativității marcării tuturor bijuteriilor şi obiectelor din 

metale preţioase la prima punere pe piaţa naţională cu marca statului (exemplu – în primele trei luni de 

zile de la data intrării în vigoare a actului normativ veniturile au atins nivelul întregului an 2017). 

O altă activitate desfășurată de DMPPPPK, în perioada auditată 2015 – 2019, care implică 

consum de resurse materiale și umane, a fost constituită de participarea în comisii pentru 

inventarierea, valorificarea si restituirea gropurilor (cu soluție juridică definitivă de restituire) 

depuse la Trezoreriile MFP.  

Obiectele din metale şi/sau pietre preţioase evaluate se depun la tezaurul Trezoreriei Statului în 

gropuri sigilate, pe bază de proces-verbal de predare-primire, care se semnează de către comisia de 

evaluare, pentru predare şi de către comisia constituită la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, pentru 

primire. 

În baza metodologiei sus amintite, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice, în perioada 2015 

– 2019, DMPPPPK a efectuat expertizarea a 181 de gropuri, valorificarea unui număr de 26 gropuri, 

precum și inventarierea unui număr de 510 gropuri.  
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IV. Reacția ANPC în contextul pandemiei COVID-19  

 

În calitatea sa de instituție care veghează asupra respectării drepturilor consumatorilor, ANPC se 

poziționează în cadrul instituțiilor din sfera de acțiune a măsurilor  necesare în contextul pandemiei de 

COVID 19.  

 Echipa de audit a remarcat promptitudinea cu care ANPC a reacționat pentru protejarea 

drepturilor și intereselor consumatorilor de servicii financiar-bancare. Astfel, ANPC a fost 

inițiatorul măsurii de amânare a plăţii ratelor bancare cu 90 de zile, pentru românii cu credite ipotecare. 

 De asemenea ANPC s-a implicat activ, pe domeniul său de competență, în punerea în practică 

a măsurilor impuse de autorități, în scopul prevenirii și răspândirii pandemiei.  

În acest contex, a inițiat și derulat verificări privind modul în care măsurile sunt aplicate în marile 

lanțuri de magazine și în piețe. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, au fost create grupuri de lucru compuse din reprezentanți ai 

ANPC și ai Asociației Marilor Rețele Comerciale din România. 

Menționăm aceasta în contextul în care au avut loc acțiuni de amploare care nu au fost promovate 

suficient așa încât să inducă un nivel de siguranță printre consumatori.  

 Auditul a remarcat faptul că pe site-ul ANPC nu a fost creată o secțiune distinctă         

COVID-19 care să cuprindă informații actuale prin care să fie îndrumați consumatori în vederea 

soluționării diferitelor probleme cu care se confruntă (ex. achiziționarea diferitelor pachete turistice 

pentru sejururi ce nu mai pot fi efectuate din cauza limitărilor de circulație impuse, recuperarea sumelor 

achitate pentru transport aerian ce nu se mai poate efectua etc ), atenționări pentru consumatori cu privire 

la anumite produse precum echipamente de protecție, dezinfectanți astfel încât aceștia să poată identifica 

produsele contrafăcute 

 Auditul a remarcat o implicare mai puțin activă a ANPC în următoarele cazuri deosebit 

de sensibile pentru consumatori în situația extinderii pandemiei COVID 19: 

🖙 Referitor la echipamentele de protecție necesare în contextul pandemiei COVID-19 (măști, 

mânuși, dezinfectanți): 

ANPC a elaborat la finele lunii februarie 2020 o tematică națională de control și supraveghere 

a pieței cu privire la modul de comercializare, de informare a consumatorilor, de afișare a 

prețurilor și a modului de derulare a eventualelor promoții pentru aceste echipamente de protecție. 

La momentul finalizării prezentului audit de performanță, controlul tematic la nivel național se află în 

desfășurare. 

🖙 Referitor la activitățile turistice: 

- S-a remarcat inițiativa constând în comunicatul de presă din data de 26.02.2020, prin care 

ANPC a înștiințat consumatorii despre întâlnirea avută în data 25.02.2020 cu reprezentanți ai 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și cu președintele Asociației Naționale a 

Agențiilor de Turism, ocazie cu care au fost dezbătute măsurile care vor fi luate în 

contextul  extinderii epidemiei de coronavirus, fiind discutate circumstanțele epidemiologice 

naționale, europene sau internaționale și  modalitățile de  soluționarea a unor eventuale sesizări și 

reclamații din partea consumatorilor.  

Totodată, prin acest comunicat ANPC a recomandat consumatorilor să-și continue planurile 

de călătorie în zonele în care companiile aeriene operează normal, specificându-se faptul că ,,din 

punct de vedere legal, persoanele care și-au cumpărat vacanțe și doresc să le anuleze, în cazul unor 
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circumstanțe inevitabile și extraordinare, au posibilitatea să își recupereze integral sumele plătite către 

operatorii de turism, însă nu pot beneficia de despăgubiri suplimentare.”, conform art. 13 alin. (3) și (4) 

din OG nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate,  precum 

şi pentru modificarea unor acte normative.26 

- Ulterior, prin comunicatul de presă din data de 18.03.2020, ANPC a furnizat consumatorilor 

interesați care aveau planuri de deplasare în perioada imediat următoare, recomandarea elaborării 

cererilor de restituire a banilor achitați către operatorii economici. 

- În contextul actual, până la data finalizării misiunii de audit, marile agenții de turism, prin 

toate mijloacele de comunicare recomandă consumatorilor în principal reprogramarea vacanțelor/ 

concediilor/ excursiilor deja achitate, motivând faptul că deși (așa cum auditul a remarcat mai sus) 

există situații expres prevăzute de lege, în care agenția turoperatoare este obligată la restituirea completă 

a sumelor achitate acest fapt ar genera  o presiune financiară mare pentru aceștia, în cazul sumelor 

achitate de consumatori și transferate către furnizori, fiind un proces de durată, cu chemarea in garanție 

a furnizorului printr-o procedură internațională. 

În cazul biletelor de avion achitate de consumatori turoperatorilor cu privire la vacanțele în 

cauză, pentru zboruri cu companii aeriene care au anunţat oficial cu privire la anularea, 

suspendarea sau reprogramarea curselor respective, agențiile de turism recomandă 

consumatorilor contactarea agenției de turism pentru a studia ce opţiuni oferă compania aeriană, 

punctual, în vederea sprijinirii acestora pentru reprogramarea zborului sau pentru a solicita companiei 

aeriene identificarea altor opțiuni pentru fiecare caz în parte.  

În consecință, cu privire la cele două domenii identificate mai sus, activitatea ANPC nu a avut 

o eficacitate maximă, întrucât demersurile sale legale nu s-au materializat în soluții unitare care 

să maximizeze susținerea consumatorilor în relația cu operatorii în contextul pandemiei 

coronavirusului. 

 

V. Punctul de vedere al conducerii entității auditate cu privire la aspectele constatate în 

urma auditului performanței 

 

Proiectul Raportului de audit al performanței a fost înaintat entității cu adresa nr. 

4646/12.05.2020, prin care s-a solicitat stabilirea de comun acord a modalității de realizare a şedinţei de 

conciliere. Cu adresa nr. 4672/13.05.2020, conducerea entității a comunicat echipei de audit faptul că 

este oportun ca finalizarea misiunii de audit să realizeze prin corespondență electronică. 

Cu adresele nr. 4646/19.05.2020 și respectiv nr. 4646/20.05.2020, conducerea ANPC a 

transmis punctele de vedere cu privire la Proiectul Raportului de audit al performanţei, în care se 

menționează următoarele: 

Proiectul Raportului de audit al performanţei a fost transmis la data de 13.05.2020 către 

direcţiile şi serviciile din structura ANPC, precum şi către entităţile aflate în subordine, cu solicitarea 

de a face eventuale observaţii cu privire la aspectele rezultate în urma misiunii de audit. 

                                                           
26 Art.13 alin(3) și (4) din OG nr.2/2018 (3) Prin excepţie de la alin. (1), călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie 
înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare care se produc la 

locul de destinaţie sau în vecinătatea imediată a acestuia şi care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ 

transportul pasagerilor la destinaţie. 
(4) În cazul încetării contractului privind pachetul de servicii de călătorie, în condiţiile alin. (3), călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei 

plăţi efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară. 
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Precizăm că au formulat observaţii următoarele direcţii/servicii din cadrul ANPC: Direcția de 

insolvență a persoanelor fizice, Direcția metale prețioase, Direcția de soluționare alternativă a litigiilor, 

Laboratorul pentru analiza vinurilor și băuturilor alcoolice, Direcția Generală Control și Supraveghere 

Piață și Armonizare Europeană, precum şi următoarele entităţi aflate în subordinea ANPC: CRPC 

Regiunea Sud Muntenia (Ploiești), CRPC Regiunea Sud-Est (Galați), CRPC Regiunea Nord-Vest (Cluj). 

Menționăm că Direcția produse și servicii financiare bancare și nebancare, Direcția Generală 

laboratoare Larex, Centrul European al Consumatorilor, CRPC Regiunea Vest (Timiș), CRPC Regiunea 

Centru (Brașov), CRPC Regiunea Nord-Est (Iași), CRPC Regiunea Sud-Vest (Craiova), CRPC 

București-Ilfov, au răspuns că nu au observaţii referitoare la aspectele cuprinse în proiectul de raport. 

 Cu privire la pagina 11 din proiectul de Raport („auditul a remarcat faptul că de la data 

apariției acestui act normativ și până în prezent nu au existat reglementări, norme metodologice de 

aplicare a acestei ordonanțe, cu privire la: informarea şi educarea în domeniul protecţiei 

consumatorilor; condiţiile de realizare a expertizelor tehnice, în cazul unor vicii ascunse, pe categorii 

de produse şi servicii; conţinutul şi competenţa de aprobare a documentelor care atestă nivelul calitativ 

al produselor şi serviciilor, deși conținutul actului normativ (art.66), reglementează elaborarea unor 

astfel de norme”): 

- au existat acte normative, cum ar fi: 

- Hotărârea Guvernului nr. 665/1995 privind înlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii 

produselor care prezintă deficienţe de calitate, ce a fost abrogată prin  Legea nr. 449/2003 privind 

vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora; 

- Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane 

fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor, ce 

a fost abrogată prin Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. 

De asemenea, prevederile OG nr. 21/1992 au fost modificate și completate prin mai multe acte 

normative (ex: OUG nr. 174/2008, Legea nr. 363/2007), ce au adus îmbunătățiri și, în mare parte, au 

acoperit prevederile art.66. 

Precizăm faptul că, în Parlamentul României, Camera Deputaților, există - Proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind protecţia consumatorului (PL-x nr. 100/2009), unde sunt propuse anumite 

amendamente cu privire la modificarea OG nr. 21/1992.  

Punctul de vedere comunicat nu clarifică aspectele constatate întrucât nu sunt menționate 

articolele de lege care au caracter de normă metodologică cu privire la: informarea şi educarea în 

domeniul protecţiei consumatorilor; condiţiile de realizare a expertizelor tehnice, în cazul unor vicii 

ascunse, pe categorii de produse şi servicii; conţinutul şi competenţa de aprobare a documentelor care 

atestă nivelul calitativ al produselor şi serviciilor. 

 Cu privire la pagina 80 din proiectul de Raport („numărul total al diferitelor modele de produse 

inspectate a cunoscut o scădere, de la 109.688 produse inspectate în anul 2015, la 40.407 produse 

inspectate în anul 2018, în contradictoriu cu evoluția numărului de inspecții efectuate în perioada 

auditată care a cunoscut o creștere cu cca 377% (de la 2.750 inspecții în anul 2015 la 10.385 inspecții în 

anul 2018”): 

Având în vedere solicitarea Comisiei Europene privind colectarea de date referitoare la 

indicatorii cheie pentru supravegherea pieţei pentru anumite perioade de timp, ANPC a solicitat aceste 

date structurilor teritoriale (CRPC). Datele furnizate de CRPC - uri au fost centralizate și completate în 

tabelul solicitat de Comisia Europeană, date care au fost puse la dispoziție echipei de audit. 
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Argumentele prezentate de conducerea entităţii auditate nu aduc clarificări, motiv pentru care nu 

sunt modificări de fond ale constatării echipei de audit. 

 Cu privire la recomandarea de la pagina 55 din proiectul raportului „emiterea unor instrucțiuni 

clare privind situațiile în care operatorii economici pot fi sancționați cu avertisment și a celor în care se 

impune sancțiunea cu amenda…„directorul general al DGCSPAE menționează faptul că „la aplicarea 

sancțiunilor se aplică prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

coroborat cu prevederile celorlalte acte normative”. 

Față de această observație echipa de audit aduce următoarele clarificări: 

- OG nr. 2/2001 stabilește regimul general de aplicare a sancțiunilor contravenționale, fără a 

distinge situațiile concrete de aplicare a sancțiunilor prevăzute în alte acte normative; 

- prin emiterea unor instrucțiuni clare privind situațiile în care operatorii economici pot fi 

sancționați cu avertisment și a celor în care se impune sancțiunea cu amenda se urmărește reducerea 

riscului de tratament neuniform în aplicarea sancțiunilor de către comisari pentru aceeași faptă, dar din 

comisariate județene diferite; 

- drept urmare, recomandarea vizează stabilirea unei scări a gravității pentru aplicarea 

avertismentului/amenzii contravenționale. 

 În adresa transmisă în data de 20.05.2020 din partea Serviciului de recuperare creanțe s-au adus 

câteva clarificări, fapt pentru care s-a amendat forma finală a raportului și s-au menționat câteva aspecte 

care au fost îmbunătățite față de momentul efectuării constatărilor, consemnate la secțiunea 5.5.7. 

 În adresa nr.261/18.05.2020 transmisă din partea DIPF s-au adus câteva clarificări, fapt pentru 

care s-a amendat forma finală a raportului și s-au menționat câteva aspecte care au fost îmbunătățite față 

de momentul efectuării constatărilor, consemnate la secțiunea 5.6. 

 În adresa transmisă din partea LACVBA se menționează că în proiectul raportului a fost 

prezentată cu obiectivitate situația laboratorului. Totodată s-au adus câteva clarificări legate de vechimea 

echipamentelor din laborator, fapt pentru care s-a amendat forma finală a raportului și s-au menționat 

câteva aspecte care au fost îmbunătățite față de momentul efectuării constatărilor, consemnate la 

secțiunea 5.9.2. 

 În adresa nr. 693/18.05.2020 transmisă din partea DMP s-au adus câteva clarificări, fapt pentru 

care s-a amendat forma finală a raportului și s-au menționat câteva aspecte care au fost îmbunătățite față 

de momentul efectuării constatărilor, consemnate la secțiunea 5.10. 

 Punctul de vedere transmis de către conducerea DSAL confirmă majoritatea aspectelor sesizate 

de echipa de audit, iar față de unele constatări s-a menționat faptul că nu pot fi date explicaţii, întrucât în 

perioada auditată au fost alți factori de decizie. 

 Prin adresa nr. 4646/19.05.2020, conducerea CRPC Regiunea N-V Cluj a făcut următoarele 

precizări: 

● Referitor la paragraful Programul privind stimularea constituirii/funcţionarii centrelor de 

consultanţă şi informare a consumatorilor: 

Pentru cele două imprimante (CJPC Cluj şi CJPC Maramureş) achiziţionate în baza contractului 

nr. 18/7.06.2017 - imprimanta de la CJPC Maramureş nu a putut fi înregistrată în listele de inventariere 

a CRPC RNV Cluj, deoarece nu am intrat în posesia procesului verbal de predare-primire, iar 

imprimanta de la CJPC Cluj este înregistrată cu o valoarea estimativă, neavând proces verbal de 

predare-primire. Vom solicita o copie a proceselor verbale în vederea înregistrării imprimantelor în 

evidenţele contabile şi listele de inventar. 
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În toamna anului 2019 au fost efectuate lucrări de investiţii la sediul CJPC Maramureş, cu 

această ocazie fiind scos din funcţiune touchscreen-ul. La ora actuală acesta este conectat la internet, 

instalat motorul de căutare google, iar pe desktop apare un shortcut/link spre site-ul ANPC. 

Argumentele prezentate de conducerea CRPC Regiunea N-V Cluj nu aduc modificări de fond 

constatării echipei de audit. 

● Referitor la numărul de acţiuni de control/comisar raportat la media naţională, au fost 

prezentate câteva dintre cauzele care au generat acest aspect, respectiv numărul mare de reclamații 

înregistrate într-o singură acțiune de control, finalizată cu un singur act, precum și numărul mic de 

comisari de la CJPC Bistrița Năsăud.  

De asemenea, reprezentanții comisariatului confirmă necorelările sesizate de echipa de audit în 

ceea ce privește datele transmise, acestea fiind erori cauzate de culegerea manuală a datelor. 

● Referitor la numărul mic de sancţiuni aplicate de către comisarii CJPC Sălaj pe anumite 

segmente de piaţă (cosmetice, jucării, textile, încălţăminte, lumânări, sticlă, acumulatori, echipamente 

electrice), a fost prezentată una dintre cauzele care au generat acest aspect, respectiv numărul mai scăzut 

al acţiunilor de control, având în vedere numărul mic de comisari şi numărul operatorilor economici      

ce-și desfășoară activitatea pe raza județului Sălaj. 

 Prin adresa nr. 808/18.05.2020, CJPC Ialomița apreciază că activitatea comisariatului a fost 

prezentată de către auditori conform realității și consideră oportune recomandările privind emiterea unor 

norme/proceduri în care să fie precizată modalitatea de acțiune în cazul unor situații în care comisarii 

sunt agresați/intimidați, cele referitoare la pregătirea profesională și cele legate de formarea echipelor de 

control. 

 CJPC Argeș și CJPC Dâmbovița au avut unele observații referitoare la numărul de comisari 

cu atribuții de control prezentat în tabelul 10 din proiectul de raport, menționând că acesta nu este corect. 

Față de această observație menționăm că datele prezentate în cuprinsul raportului privind numărul 

comisarilor cu atribuții de control pe fiecare județ au fost preluate din Situația personalului cu atribuții 

de control înaintată auditorilor în data de 04.11.2019 de către conducerea Direcției economice și resurse 

umane a ANPC. 

Totodată CJPC Argeș consideră că: 

- la stabilirea numărului de comisari ar trebui avut în vedere numărul efectiv de comisari cu 

atribuții de control din perioadele respective; cu titlu de exemplu - deși posturile sunt ocupate, raportul 

de muncă al unui comisar poate fi suspendat/modificat (de ex. suspendări, concedii medicale, 

detașări/delegări) sau acestuia pot să i se stabilească alte sarcini de serviciu (activitate de birou - sinteze, 

secretariat, preluare petiții - lipsa personalului auxiliar a condus la necesitatea ca aceștia să efectueze 

inclusiv activități de secretariat și relații cu publicul); 

- stabilirea unui indicator sub forma nr. sancțiuni/comisar, neglijează importanța gradului de 

dificultate al acțiunii de control, al sancțiunii dispuse precum și a consecințelor acestora.  

În opinia echipei de audit această observație nu se susține dat fiind faptul că analiza s-a realizat 

prin compararea acestui indicator între județe, iar fiecare județ a avut acțiuni atât cu grad de dificultate 

ridicat, cât și cu grad de dificultate scăzut. 

- salarizarea indiscutabil inferioară celorlalte instituții cu atribuții de control precum si a lipsei 

oricăror programe de pregătire profesională, suprapus cu diversitatea de acte normative incidente/tipuri 

de produse și servicii, asupra cărora suntem ținuți să ne pronunțăm - sunt principalele motive care conduc 

la demotivarea personalului, aspecte surprinse și în cadrul proiectului de raport. 
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De asemenea, CJPC Argeș a formulat o serie de considerente care ar putea conduce la 

eficientizarea activității ANPC precum: stabilirea unor indicatori care să reflecte valoarea restituirilor 

acordate consumatorilor, necesitatea identificării unor indicatori care să reflecte dificultatea unui control 

și a consecințelor acestuia, delimitare mai aplicată a atribuțiilor fiecărei instituții de control.  

Auditorii consideră că aceste observații pot constitui o bază de discuție la nivelul conducerii 

ANPC atunci când se stabilesc indicatorii de performanță în funcție de care este monitorizată activitatea 

comisariatelor, însă nu modifică constatările echipei de audit deoarece monitorizarea unor indicatori 

complecși nu exclude și monitorizarea celor globali (simpli). 

 CRPC Galați, referitor la paragraful Programul privind stimularea constituirii/funcţionarii 

centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, respectiv (contractul nr. 44/07.12.2017, în 

valoare totală de 223.502,23 lei. Din cele 49 computere de birou achiziționate în baza acestui contract, 

21 computere nu au fost predate în teritoriu, regăsindu-se pe listele de inventariere (la 31.12.2018) ale 

structurii centrale ale ANPC, iar 5 computere, deși predate cu proces verbal de predare-primire, nu se 

află pe listele de inventariere (la 31.12.2018) ale: CJPC Galați (3 computere), CJPC Arad (1 computer), 

CJPC Hunedoara (1 computer)), a făcut următoarele precizări: 

Pentru centrele de consultanţă şi de informare a consumatorilor au fost primite 6 computere câte 

unul pentru fiecare dintre CJPC-urile din subordinea CRPC Regiunea Sud Est Galaţi. Conform listelor 

de inventar întocmite la 31.12.2018 aceste computere sunt câte unul în gestiunea fiecăreia dintre CJPC 

Constanţa, CJPC Buzău, CJPC Brăila, CJPC Tulcea, CJPC Vrancea conform listelor de inventariere la 

31.12.2018 anexate la prezenta adresă. Cel de -al 6-lea computer se afla pe listele de inventar ai CRPC 

Regiunea Sud Est Galaţi deoarece CJPC Galaţi şi CRPC Regiunea Sud Est Galaţi îşi desfăşoară 

activitatea în aceeaşi clădire din Galaţi, strada Egalităţii nr 2. 

Punctul de vedere comunicat nu clarifică aspectele constatate întrucât: 

- 3 din cele 6 computere achiziționate în baza contractului nr. 44/07.12.2017, la prețul unitar de 

4.561,27 lei/computer, predate cu proces verbal de ANPC către CRPC Galați, nu se regăsesc pe listele 

de inventariere ale CJPC Constanţa, CJPC Tulcea, CJPC Galați; 

- în listele de inventariere prezentate de CJPC Constanţa, CJPC Tulcea, CJPC Galați sunt 

înregistrate 3 computere (câte unul la fiecare Comisariat în parte), la prețul unitar de 4.463,69 

lei/computer. Menționăm faptul că aceste computere au fost achiziționate de ANPC în baza contractului 

15/07.06.2017 și predate către cele trei comisariate județene. 

 

VI. Concluziile şi recomandările transmise conducerii ANPC ca urmare a misiunii de audit 

al performanței 

 

Concluzii Recomandări 

1. Nu a fost aprobată o strategie națională privind activitatea 

de protecție a consumatorilor deși potrivit reglementărilor 

legale, una dintre atribuțiile principale ale ANPC este aceea 

de a participa împreună cu alte organe ale administraţiei 

publice centrale şi locale şi cu organismele 

neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea unei 

astfel de strategii, asigurând corelarea acesteia cu cea 

existentă în Uniunea Europeană. 

 Inițierea demersurilor pentru aprobarea unei strategii 

privind activitatea de protecție a consumatorilor, menită să 

asigure o viziune de ansamblu asupra acţiunilor şi 

mecanismelor necesare a fi proiectate şi implementate de 

către instituțiile cu atribuții în domeniu. 

2. Referitor la Programul privind centrele de consultanţă şi 

informare a consumatorilor: 

- nu au existat criterii clare/indicatori pentru evaluarea 

rezultatelor acestui Program; 

 Derularea activității să se realizeze cu prezentarea 

explicită în cadrul fiecărei activități/program a obiectivelor, 

rezultatelor preconizate şi rezultatelor obţinute, indicatorii 

şi costurile asociate, astfel încât să se poată urmări 
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- referatele care au stat la baza demarării și derulării 

procedurilor de achiziție au fost întocmite în mod formal; 

- o parte dintre echipamentele electronice achiziționate nu 

au fost predate centrelor județene de informare pentru 

consumatori din cadrul Comisariatelor Regionale ale 

ANPC, sau deși predate, nu apar pe listele de inventariere la 

data de 31.12.2018, întocmite la nivel teritorial. 

îndeplinirea criteriului de utilizare eficientă și eficace a 

fondurilor publice. 

 

3. Nu au existat reglementări aprobate de ANPC cu privire 

la criteriile de evaluare și selectare a asociațiilor de 

consumatori care înființează sau în cadrul cărora 

funcționează centre de consultanță și informare a 

consumatorilor. 

Lipsa unor mecanisme care să conducă la implicarea  

asociațiilor de consumatori în elaborarea unor dispoziții care 

au drept scop protecția consumatorilor.  

 Efectuarea unei analize în urma căreia să fie stabilite și 

aprobate criteriile de evaluare și selectare a asociațiilor de 

consumatori care înființează sau în cadrul cărora 

funcționează centre de consultanță și informare a 

consumatorilor. 

 Elaborarea dispoziţiilor şi procedurilor cu caracter 

general şi a altor lucrări care au drept scop protecţia 

consumatorilor să se facă cu consultarea reprezentanților 

asociațiilor consumatorilor. 

 Stabilirea unui sistem eficient de comunicare astfel încât, 

salariații să își îndeplinească în mod eficient și eficace 

sarcinile, iar informațiile să ajungă complete și la timp la 

utilizatori, în speță la asociațiile consumatorilor. 

4. În perioada auditată, la nivelul central al ANPC nu a fost 

constituit Consiliul Consultativ pentru Protecția 

Consumatorilor, iar la nivel teritorial acestea nu au 

funcționat în condiții optime. 

 Efectuarea unei analize împreună cu reprezentanții 

ministerului de resort, materializată în documente scrise, cu 

privire la necesitatea și oportunitatea modificării cadrului 

legal existent, fie în sensul actualizării HG nr. 251/1994 

(astfel încât prevederile acestui act normativ să fie în 

concordanţă cu organizarea şi funcţionarea actualelor 

structuri ale administraţiei publice centrale și locale), fie în 

sensul abrogării în cazul în care se consideră că aceste 

consilii nu pot fi funcționale și nu conduc la întărirea 

politicilor care privesc protecția consumatorilor. 

5. Planul de pregătire profesională la nivelul ANPC nu a 

urmărit o dezvoltare echilibrată și echitabilă a 

competențelor profesionale a tuturor salariaților cu atribuții 

în derularea activității de bază a instituției. 

 Elaborarea și implementarea unei metodologii unitare la 

nivelul ANPC privind realizarea pregătirii profesionale la 

nivelul comisariatelor, inclusiv organizarea unor programe 

de mentorat pentru noii angajați; Includerea în cadrul 

metodologiei menționate a obligației de prezentare și 

prelucrare în cadrul ședințelor de pregătire profesională a 

spețelor identificate, pe domenii de activitate. 

 Crearea unei platforme destinată pregătirii profesionale în 

vederea accesării de către comisari pentru perfecționarea 

individuală, precum și pentru tratarea unitară a spețelor 

identificate. 

6. Multitudinea și complexitatea litigiilor în care ANPC a 

fost parte a constituit o piedică în desfășurarea activității în 

condiții optime ținând cont de faptul că entitatea auditată a 

dispus de un număr relativ redus de consilieri juridici în 

perioada auditată. 

 Întreprinderea tuturor demersurilor legale ce se impun 

pentru ocuparea posturilor vacante de consilier juridic  

 Implicarea activă a consilierilor juridici din cadrul ANPC 

în activitatea de elaborare/emitere a actelor administrative. 

7. La nivelul ANPC și al structurilor teritoriale nu s-a 

realizat o bază de date care să stocheze informațiile 

relevante privind activitățile de control desfășurate, fapt ce 

impune elaborarea manuală a oricărei situații statistice 

referitoare la indicatorii specifici (activitate consumatoare 

de timp, resurse și susceptibilă de erori). 

 Implementarea unui sistem informatic integrat care să 

permită raportarea și înregistrarea acțiunilor de control, 

prelucrarea datelor în funcție de anumite criterii, precum și 

monitorizarea activității desfășurate de către comisariatele 

teritoriale. Pe cale de consecință, la nivelul structurii 

centrale pot fi obține în timp real informațiile necesare 

fundamentării unor decizii corecte de management. 

8. La nivelul ANPC nu se poate determina eficacitatea 

controalelor efectuate întrucât nu s-a utilizat o bază de date 

care să cuprindă indicatori în funcție de care să fie definite 

criteriile de selecție a operatorilor verificați (de exemplu: 

operatorii economici grupați pe domenii de activitate, 

canalele de vânzare folosite, cifră de afaceri etc.).  

 Cooperarea cu ONRC pentru crearea unor baze de date 

care să fie utilizate pentru monitorizarea pieței. 
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9. Gradul de încărcare cu acțiuni de control/comisar cât și 

numărul de procese verbale de constatare a contravenției 

încheiate/comisar au înregistrat un raport între valoarea 

maximă și cea minimă de aproximativ 9 la 1. 

 Analizarea gradului de încărcare cu acțiuni/comisar, 

astfel încât să se utilizeze eficient resursa umană, în vederea 

maximizării numărului de operatori controlați cu 

menținerea calității controlului. 

10. Există o disproporție semnificativă a ponderii 

sancțiunilor de tip avertisment între diferitele comisariate 

regionale, ceea ce denotă o abordare neunitară a modului de 

aplicare a sancțiunilor. 

 Emiterea unor instrucțiuni clare privind situațiile în care 

operatorii economici pot fi sancționați doar cu avertisment 

și a celor în care se impune sancționarea cu amendă. 

11. Nu au existat protocoale ANPC-ANAF prin care să fie 

stabilită modalitatea de monitorizare a gradului de încasare 

a amenzilor aplicate în urma acțiunilor de control efectuate. 

 Efectuarea demersurilor necesare pentru încheierea de 

protocoale cu ANAF prin care să fie stabilită modalitatea de 

monitorizare a gradului de încasare a amenzilor aplicate în 

urma acțiunilor de control efectuate de ANPC. 

12. Salarizarea personalului cu atribuții de control nu este 

corelată cu presiunile și riscurile aferente protecției 

consumatorilor, precum și cu importanța acestui domeniu 

pentru populație. 

 Reluarea demersurilor pentru modificarea cadrului legal 

existent astfel încât să se asigure un nivel de salarizare 

corespunzător complexității muncii desfășurate de comisarii 

ANPC și implicit să se reducă riscul de corupție/fraudă, la 

nivelul personalului. 

13. Lipsa mijloacelor și echipamentelor necesare 

îndeplinirii în bune condiții a activității, fapt ce poate 

conduce la afectarea performanțelor în activitatea 

desfășurată de comisari. 

 Stabilirea unui nomenclator de echipamente și material, 

care sunt esențiale pentru desfășurarea activității 

comisarilor în bune condiții. Stabilirea unor durate de 

funcționare/preschimbare astfel încât să se asigure baza  

materială periodică pentru comisari.  

14. Existența unor situații în care desemnarea comisarilor în 

acțiunilor de control a avut la bază alte criterii decât 

competența și experiența acestora, fapt de natură să afecteze 

eficacitatea actului de control. 

 Stabilirea, aprobarea și implementarea unei metodologii 

unice de repartizare a comisarilor în acțiunile de control, cu 

prevederi exprese privind selectarea comisarilor exclusiv în 

baza experienței profesionale și competențelor de lucru;  

 Stabilirea pe domenii de activitate a unei metodologii 

minimale, detaliate, pentru executarea acțiunii de control; 

 Monitorizarea activității acelor comisari care în mod 

repetat, nu identifică neconformități în cadrul acțiunilor de 

control pe care le efectuează la operatori sau pe domenii 

încadrate într-o categorie de risc ridicat. 

 Instituirea la nivelul ANPC a unui sistem funcțional de 

avertizare de integritate, menit să dezvăluie amenințările la 

adresa interesului public. 

15. La nivelul conducerii MEEMA nu a existat nicio 

preocupare privind constituirea/funcționarea Comitetului de 

coordonare pentru supravegherea pieţei și pe cale de 

consecință nu au fost aprobate programe naționale de 

supraveghere a pieței. 

 Informarea conducerii MEEMA cu privire la aspectele 

semnalate de către Curtea de Conturi, în vederea stabilirii 

necesității și oportunității constituirii/funcționării 

Comitetului de coordonare pentru supravegherea pieţei și a 

aprobării programelor naționale de supraveghere a pieței. În 

cazul în care se constată că acest Comitet nu este funcțional 

iar activitatea acestuia nu conduce la întărirea politicilor 

care privesc protecția consumatorului, inițierea 

demersurilor de modificare a cadrului legal existent (HG nr. 

306/23.03.2011). 

16. Ministerul de resort, în calitate de autoritate competentă 

care coordonează activitățile de supraveghere a pieței la 

nivel național, nu a elaborat un raport anual generalizat cu 

privire la evaluarea activităţii de supraveghere a pieţei, 

rezultatele acestor evaluări, precum şi concluziile, 

recomandările sau sugestiile formulate nefiind astfel aduse 

la cunoştinţa publicului. 

 Informarea conducerii ministerului despre necesitatea 

elaborării unor rapoarte anuale generalizate cu privire la 

evaluarea activităţii de supraveghere a pieţei, care să conțină 

rezultatele acestor evaluări, concluzii, recomandări sau 

sugestii, precum și aducerea la cunoştinţa publicului a 

informațiilor conținute în aceste rapoarte. 

17. La nivelul ANPC, nu a existat o metodologie/procedură 

de lucru aprobată prin care să se stabilească: 

- indicatori de monitorizare și indicatori de 

performanță/eficiență a programelor sectoriale de 

supraveghere a pieței; 

- criterii de selectare a operatorilor economici verificați 

în baza acestor programe sectoriale (cum ar fi: antecedentele 

 Elaborarea și aprobarea unei metodologii/proceduri de 

lucru prin care să se stabilească: 

- indicatori de monitorizare și indicatori de 

performanță/eficiență a programelor sectoriale de 

supraveghere a pieței care să permită evaluarea și luarea 

măsurilor necesare în scopul creșterii eficienței și eficacității 

activității de supraveghere a pieței. Totodată, se vor dispune 
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de neconformitate, rezultatele unor controale anterioare, 

cota de piață, distribuția de produse, etc) și gradul de 

reprezentativitate a eșantionului selectat pentru verificare. 

măsuri de centralizare a datelor și de prezentare și analiză a 

lor în cadrul unor întâlniri formalizate ale conducerii ANPC; 

- criterii de selectare a operatorilor economici ce urmează a 

fi verificați în baza programelor sectoriale și gradul de 

reprezentativitate a eșantionului selectat pentru verificare. 

18. Auditul a remarcat faptul că nu a existat o colaborare 

între autoritățile de supraveghere a pieței de la nivel 

național. ANPC nu a prezentat echipei de audit 

documente/informații din care să reiasă inițiative și 

deschidere în demararea unor colaborări cu celelalte 

instituții implicate în proces. De asemenea colaborarea cu 

autoritatea vamală a fost nesatisfăcătoare. 

 Inițierea unor protocoale de colaborare cu celelalte 

autorități de supraveghere a pieței la nivel național, astfel 

încât această inițiativă să conducă la eficientizarea acțiunilor 

de supraveghere a pieței, prin prevenirea comercializării și 

consumului de produse neconforme care pot pune în pericol 

viața sau sănătatea consumatorilor 

19. Auditul a constatat că a existat o abordare neunitară a 

modului de aplicare a sancțiunilor întrucât s-a remarcat o 

disproporție semnificativă a numărului de procese verbale 

de constatare a contravenției între diferitele comisariate 

regionale. 

 Analizarea pe viitor a situațiilor similare în care sesizările 

au fost soluționate în favoarea consumatorilor, iar operatorii 

economici au fost sancționați diferit (avertisment/amendă), 

cu accent pe acele cazuri în care în mod repetat operatorii 

economici sunt sancționați cu avertisment, pentru a 

determina care este procedura ce trebuie aplicată astfel încât 

sancțiunile să fie graduale, în scopul descurajării practicilor 

ilegale ale operatorilor în piață. 

20. Au existat sincope legate de planificarea și raportarea 

acțiunilor desfășurate în cadrul Comandamentelor de iarnă 

și litoral, afectând astfel eficacitatea acestora prin 

neîndeplinirea obiectivelor propuse, precum și 

economicitatea și eficiența cheltuielilor alocate pentru 

desfășurarea acestor acțiuni dat fiind faptul că au fost 

desemnați a participa și salariați care nu aveau atribuții de 

control. 

 Auditul recomandă conducerii ANPC ca orice acțiune 

specifică să aibă la bază un document de planificare în care 

să fie prevăzute activitățile, resursele, termenele, persoanele 

implicate în realizarea activităților, persoanele responsabile 

de monitorizarea activități și raportare a rezultatelor 

obținute. 

21. Legislația incidentă nu este menită să descurajeze 

faptele sancționabile în special din domeniul produselor și 

serviciilor financiare, întrucât  cuantumul redus al amenzilor 

este completat și de prevederile art. 28 alin. (1) din OG nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, care dă 

posibilitatea ca operatorul financiar sancționat, să poată 

achita jumătate din minimul amenzii aplicate. 

 Față de situația descrisă de către Curtea de Conturi în 

raportul de audit, analizarea oportunității inițierii unor 

demersuri legale privind remedierea imperfecțiunilor 

legislației aplicabile în cazul constatării și sancționării de 

către comisarii ANPC a contravențiilor, fie prin actualizarea 

cuantumurilor minime și maxime ale amenzilor, fie prin 

eliminarea aplicabilității prevederilor art. 28 alin (1) din OG 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

adoptată cu modificări prin Legea nr. 203/20.07.2018 

privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 

contravenţionale (potrivit cărora contravenientul poate 

achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau 

comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul 

amenzii prevăzute de actul normativ). 

22. Neactualizarea nivelului amenzilor prevăzut de 

legislația aplicabilă în domeniu deși unele acte normative 

stipulează expres acest fapt. 

 Întreprinderea demersurilor legale pentru actualizarea 

valorii amenzilor în cazul în care actele normative din 

domeniul analizat prevăd acest fapt în mod explicit. 

23. Existența unor lacune în legislație care au creat 

premisele respingerii în instanță a solicitărilor ANPC de a 

restitui consumatorilor sumele percepute în baza unor 

clauze abuzive introduse în contracte (de exemplu: Legea 

nr. 193/06.11.2000 nu prevede restituirea de către operatorii 

financiari bancari a sumelor percepute ca urmare a 

introducerii în contractele de credit a unor clauze abuzive). 

 Față de situația descrisă de către Curtea de Conturi în 

cadrul raportului de audit, să se analizeze oportunitatea 

inițierii unor demersuri legale, care să conducă la 

remedierea imperfecțiunilor identificate în Legea nr. 

193/06.11.2000 privind clauzele abuzive din contractele 

încheiate între profesionişti şi consumatori. 

24. Legislația incidentă nu protejează îndeajuns personalul 

ANPC existând cazuri în care comisarii din cadrul 

serviciului de produse și servicii financiare au fost supuși 

unor presiuni (amenințări și plângeri penale) atât din partea 

petiționarilor cât și din partea operatorilor financiar-bancari 

verificați. Totodată, au existat situații de obstrucționare a 

 Elaborarea și implementarea unei proceduri de sistem 

care să stabilească o metodologie unitară la nivelul ANPC 

privind modalitatea de reacție și răspuns în situația 

existenței acțiunilor de intimidare a comisarilor din partea 

entităților verificate. 
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verificărilor ori atitudini arogante și opozabile din partea 

operatorilor verificați la adresa comisarilor ANPC 

25. Încă de la înființare, structura cu atribuții în înregistrarea 

intermediarilor de credite, a fost nefuncțională (a funcționat 

cu un singur post ocupat), creând astfel premisele 

neîndeplinirii obiectivelor. 

 Inițierea măsurilor legale de ocupare a posturilor vacante, 

astfel încât să se asigure personalul necesar îndeplinirii 

tuturor atribuțiilor prevăzute de lege în ceea ce privește 

activitatea referitoare la intermediarii de credite. 

26. Ca urmare a analizei activității ANPC în domeniul 

entităților de recuperare creanțe, auditul a remarcat faptul că 

această activitate nu s-a desfășurat la eficacitate maximă. 

Deși ROF-ul aprobat prin OPANPC nr.477/ 05.08.2019, 

prevede un număr mai mare de atribuții pentru desfășurarea 

acestei activități, auditul a remarcat faptul că activitatea 

realizată a fost relativ limitată la doar la o parte dintre 

acestea. 

 Inițierea măsurilor legale care să conducă la ocuparea 

posturilor vacante astfel încât să se asigure personalul 

necesar îndeplinirii tuturor atribuțiilor prevăzute de lege 

pentru acest domeniu de activitate. 

27. Deși entitățile de recuperare creanțe au funcționat pe 

piața românească încă din anul 2006, fenomenul prin care 

tot mai mulți creditori au cesionat creanțe către entitățile de 

recuperare creanțe luând amploare după anul 2011, 

activitatea acestor entități de recuperare creanțe nu a fost 

reglementată până la apariția OUG nr. 52/2016. În 

consecință lipsa unui cadru legislativ până la apariția OUG 

nr.52/2016 a generat funcționarea pe piața românească în 

perioada 2006 – 2016, a entităților de recuperare creanțe fără 

ca activitatea lor să fie reglementată, supravegheată, 

controlată, ceea ce a făcut imposibil un echilibru în relația 

contractuală dintre consumatori și entitățile de recuperare 

creanțe. 

 Efectuarea de verificări având drept scop controlul 

modalităților prin care firmele de recuperare creanțe au 

procedat/procedează la recuperarea acestora. 

28. Pentru personalul DIPF, ce constituie potrivit legii 

aparatul tehnic la nivel central și teritorial al Comisiilor de 

insolvență, nu au fost organizate sesiuni de instruire. 

 Întreprinderea tuturor măsurilor pentru organizarea de 

sesiuni de instruire în  domenii considerate relevante pentru 

aplicarea procedurii insolvenței, atât la nivelul aparatului 

central cât și la nivelul comisiilor de insolvență teritoriale. 

29. Auditul a sesizat situații în care, în anul 2018, au fost 

detașate temporar, persoane care proveneau de la societăți 

comerciale private, pe posturi care prin natura lor nu au 

legătură cu activitatea DIPF, ci cu activitatea 

compartimentului administrativ. 

 Angajarea personalului să se efectueze în strânsă legătură 

cu activitatea direcției de insolvență a persoanelor fizice. 

30. Cele 3 proceduri de insolvență a persoanelor fizice 

prevăzute de Legea nr. 151/18.06.2015 nu au fost notificate 

Comisiei europene în vederea înscrierii în anexa A la 

Regulamentul UE 2015/848. 

 Întreprinderea tuturor demersurilor către autoritatea 

națională competentă (corespondentul la nivel naţional al 

Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială) 

pentru notificarea la Comisia europeană a procedurilor și 

organelor care aplică procedurile de insolvență a 

persoanelor fizice prevăzute de lege, în vederea înscrierii în 

anexele la regulamentul UE 2015/848 precum și furnizarea 

către Comisia Europeană a unei scurte descrieri a legislației 

și a procedurilor naționale referitoare la insolvența 

persoanelor fizice 

31. Deși DIPF a fost înființată începând cu 01.06.2017, 

auditul a remarcat faptul că pentru desfășurarea activității 

aparatului tehnic care deservește comisia de insolvență la 

nivel central și teritorial, procedurile operaționale au fost 

aprobate abia în anul 2019. 

 Elaborarea sau actualizarea ori de câte ori este necesar a 

procedurilor privind insolvența persoanelor fizice. 

32. Auditul a remarcat că nu a fost creat un site al Comisiei 

de insolvență la nivel central. 

 Respectarea prevederilor legale în ceea ce privește 

crearea unui site al Comisiei de insolvență la nivel central și 

publicarea tuturor informațiilor referitoare la procedura 

insolvenței persoanelor fizice și respectiv actualizarea site-

ului cu informațiile revizuite. 

33. În majoritatea cazurilor, Deciziile de admitere în 

principiu a cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă 

pe bază de plan de rambursare a datoriilor, respectiv 

 Analizarea situațiilor în care s-au înregistrat întârzieri în 

analizarea și emiterea deciziilor, pentru a determina cauzele 

care au condus la nerespectarea termenului prevăzut de lege 
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deciziile prin care constată că situaţia financiară a 

debitorului este iremediabil compromisă şi prin care se 

sesizează instanţa pentru deschiderea procedurii judiciare de 

insolvenţă prin lichidare de active, nu au fost emise de către 

Comisiile de insolvență la nivel teritorial în termenul legal. 

în vederea instituirii unor măsuri/instrumente de control 

care să prevină manifestarea unor situații similare 

34. În anul 2019, Comisia de insolvență la nivel central nu 

s-a întrunit deși potrivit prevederilor HG nr. 11/2016 

„ședinţele comisiei de insolvenţă la nivel central se 

desfăşoară trimestrial sau ori de câte ori este nevoie”. 

 Întreprinderea tuturor măsurilor pentru asigurarea 

suportului tehnic în vederea întrunirii Comisiei de 

insolvență la nivel central conform prevederilor legale. 

35. Auditul a constatat faptul că la nivelul Comisiei de 

insolvenţă la nivel central nu au fost puse în aplicare 

prevederile HG nr. 11/13.01.2016, în sensul elaborării de 

statistici şi studii privind aplicarea procedurilor prevăzute de 

lege pe baza informaţiilor furnizate de comisiile de 

insolvenţă la nivel teritorial şi de instanţele judecătoreşti. 

 Inițierea măsurilor care să conducă la îndeplinirea de 

către Comisiile de insolvenţă la nivel teritorial a atribuției 

privind transmiterea către Comisia de insolvenţă la nivel 

central, a informaţiilor necesare pentru elaborarea de 

statistici şi studii privind aplicarea procedurilor prevăzute de 

reglementările legale;  

36. În perioada auditată la nivelul tuturor regiunilor a existat 

un număr nesemnificativ de cereri de insolvență pe bază de 

plan de rambursare a datoriilor, fapt ce se poate explica și 

prin lipsa promovării în mass-media a atribuțiilor ce derivă 

din Legea nr. 151/18.06.2015 precum și din faptul că au fost 

elaborate și aprobate cu întârziere criteriile de trai rezonabil 

și formularul tipizat de cerere.  

 Desfăşurarea de activităţi de promovare mediatică în 

condițiile legii, precum și organizarea de acţiuni de 

informare (seminarii, mese rotunde, reuniuni etc), pe cont 

propriu sau în colaborare cu societatea civilă, inclusiv cu 

ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor – 15 

Martie. 

37. Auditul a remarcat că deși Legea nr. 151/18.06.2015 

prevede faptul că personalul angajat al ANPC ce pregătește 

lucrările comisiilor teritoriale este format din experţi 

specializaţi în insolvenţa persoanelor fizice, actul normativ 

nu definește ce înseamnă expert specializat în insolvență. 

 Față de aspectele cuprinse în raportul de audit, analizarea 

oportunității inițierii de demersuri care să conducă la 

corectarea imperfecțiunilor cuprinse în textul Legii 

nr.151/2015 

38. În perioada auditată, numeroasele modificări ale 

structurii organizatorice a DSAL și fluctuația personalului 

(inclusiv a personalului de conducere), au afectat modul de 

desfășurare a activităților specifice soluționării alternative a 

litigiilor ceea ce a condus în final la neatingerea scopului 

pentru care a fost organizată această structură din cadrul 

ANPC. Nu au fost identificate documente din care să reiasă 

faptul că unele persoane angajate în cadrul DSAL dețin 

cunoştinţele necesare în domeniul procedurilor de 

soluţionare a litigiilor în materie de consum, aspecte 

prevăzute în mod explicit de OG nr. 38/26.08.2015. 

 Redefinirea obiectivelor, astfel încât, activitatea să se 

deruleze în condiții de eficiență și eficacitate, cu respectarea 

intereselor consumatorilor. Implementarea unui program de 

dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, care să 

conțină acțiuni concrete de evaluare a activității structurii 

SAL și de aplicare a măsurilor de remediere a 

disfuncționalităților.  
Stabilirea unor criterii adecvate cu ocazia selectării 

personalului care urmează să fie angajat în cadrul DSAL, 

astfel încât acesta să dețină competențele necesare 

desfășurării atribuțiilor. 
39. În anul 2019 modificarea organigramelor și a statelor de 

funcții pentru ECC s-a realizat fără actualizarea prealabilă a 

prevederii din HG nr. 700/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, prin care se precizează în mod 

expres numărul de posturi prevăzut pentru ECC. 

 Dispunerea măsurilor necesare în vederea inițierii 

modificărilor prevederilor legale astfel încât să existe 

concordanță între statele de funcții/organigrama/numărul de 

posturi prevăzut în HG nr. 700/2012. 

40. Auditul a remarcat faptul că, preluarea patrimoniului 

CNIEP Larex s-a realizat fără a avea la bază o minimă 

fundamentare a procesului de reorganizare, cu consecințe 

ulterioare în utilizarea ineficientă a resurselor (dotărilor) și 

fondurilor publice alocate pentru plata personalului care își 

desfășoară activitatea în acest laborator. 

 Reanalizarea dimensionării structurii laboratorului în 

raport cu volumul de activitate necesar îndeplinirii 

atribuțiilor acestuia și elaborarea unor obiective clare și unui 

plan de activitate realist, menit să asigurare funcționarea în 

condiții de eficiență și eficacitate, cu asigurarea resurselor 

materiale necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

41. Pierderea acreditării RENAR a avut drept consecință 

neefectuarea de analize și, implicit, nerealizarea de venituri 

la bugetul statului, precum și crearea premiselor ca ANPC 

să fie în imposibilitatea utilizării dotărilor și personalului 

deținut, cu consecințe în utilizarea ineficientă a resurselor și 

fondurilor publice. 

 Față de situația descrisă în raportul de audit, analizarea 

oportunității privind extinderea domeniului de acreditare, 

astfel încât dotările și competențele personalului care își 

desfășoară activitatea în laborator să fie utilizate eficient. 

42. În perioada auditată, structură LACVBA a fost 

subdimensionată, iar pentru anumite perioade gradul de 

încadrare cu personal a fost redus, fapt ce a condus la 

 Reanalizarea dimensionării structurii laboratorului în 

raport cu volumul de activitate necesar îndeplinirii 

atribuțiilor acestuia, precum și inițierea demersurilor de 

transformare a funcțiilor contractuale în funcții publice, fapt 
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imposibilitatea asigurării separării atribuțiilor de efectuare a 

operațiunilor de cele de control a acestora. 

care ar permite încadrarea unor specialiști recunoscuți în 

domeniu. 

43. Subfinanțarea LACVBA raportat la cerințele minimale 

de funcționare a determinat imposibilitatea îndeplinirii 

activității la volumul necesar solicitărilor beneficiarilor. 

 În cazul în care se decide continuarea funcționării 

laboratorului în cadrul ANPC, conducerea instituției 

împreună cu specialiștii din cadrul laboratorului vor elabora 

obiective clare și un plan de activitate realist care să 

determine funcționarea conform așteptărilor beneficiarilor, 

cu asigurarea resurselor materiale necesare (plan gradual de 

dotare) pentru îndeplinirea obiectivelor respective. 

44. La nivelul LACVBA există riscuri a căror manifestare 

ar afecta atât activitatea, cât și imaginea ANPC, ca urmare a 

existenței unor substanțe periculoase cu risc de contaminare 

(cianuri, ferocianură de potasiu, mercur). 

 Conducerea ANPC se va asigura că substanțele în cauză 

au fost inventariate în siguranță fiind scoase din uz cele 

neconforme în condițiile legii. 

45. Eficacitatea activității laboratorului a fost grav afectată 

de lipsa acreditării RENAR, fapt reflectat de scăderea 

drastică a numărului de analize efectuate și implicit a 

veniturilor realizate și virate la bugetul de stat, în condițiile 

în care este singurul laborator de acest tip de pe raza 

municipiului București. 

 Asigurarea resurselor materiale și umane astfel încât să se 

demareze procesul de certificare RENAR. 

46. După introducerea marcării obligatorii, s-a făcut un pas 

în direcția transparentizării domeniului metalelor prețioase 

și a trasabilității produselor pe piață prin achiziționarea 

aplicației informatice Document Management System și 

Arhivare electronică. Deși ANPC a achiziționat această 

aplicație în data de 13.12.2018, până la data finalizării 

misiunii de audit, platforma nu a putut fi utilizată nici la 

nivelul ANPC, nici de către operatorii economici. 

 Stabilirea cauzelor care au stat la baza neutilizării 

aplicației informatice și inițierea măsurilor care să conducă 

la funcționarea acesteia în condiții optime. 

47. Lipsa unei monitorizări adecvate a operatorilor 

economici care desfășoară activități cu metale prețioase dat 

fiind faptul că, deși din anul 2018, pentru activitatea de 

vizare anuală a autorizațiilor emise operatorilor economici 

de către ANPC nu se mai percep taxe, numărul autorizațiilor 

nevizate a crescut în mod surprinzător, acestea reprezentând 

în jur de 40% din totalul autorizațiilor active. 

 Implementarea unei evidențe informatizate (aplicație) a 

situației menținerii autorizării operatorilor economici care 

să prevadă instrumente de semnalare/alertă, precum și de 

emitere a unor raportări lunare cu privire la operatorii 

economici care nu au solicitat aplicarea vizei anuale 

48. Auditul a remarcat faptul că ANPC nu a elaborat o 

strategie de răspuns la situații de criză iar pe site-ul ANPC 

nu a fost creată o secțiune distinctă COVID-19 care să 

cuprindă informații actuale prin care să fie îndrumați 

consumatorii în vederea soluționării diferitelor probleme cu 

care se confruntă (ex. achiziționarea diferitelor pachete 

turistice pentru sejururi ce nu mai pot fi efectuate din cauza 

limitărilor de circulație impuse, recuperarea sumelor 

achitate pentru transport aerian ce nu se mai poate efectua 

etc ), atenționări pentru consumatori cu privire la anumite 

produse precum echipamente de protecție, dezinfectanți 

astfel încât aceștia să poată identifica produsele 

contrafăcute. 

 Elaborarea unei strategii și cuprinderea în site-ul ANPC a 

unei secțiuni Covid-19 care să cuprindă informații relevante 

și actuale ce aparțin domeniului de activitate al ANPC, 

atenționări pentru consumatori cu rubrici de consiliere a 

consumatorilor în situații de înșelăciune etc. Informarea în 

timp real a consumatorilor asupra rezultatelor controalelor 

efectuate în cadrul acțiunii tematice naționale în contextul 

pandemiei coronavirus (COVID-19). 

49. Pentru domeniile „echipamentele de protecție necesare 

în contextul pandemiei COVID-19” și „activitățile 

turistice”, activitatea ANPC nu a avut o eficacitate maximă, 

întrucât demersurile sale nu s-au materializat în soluții 

oferite consumatorilor în relația cu operatorii economici în 

contextul problemelor apărute pe fondul pandemiei. 

 Intensificarea eforturilor inclusiv prin realizarea de 

întâlniri cu reprezentanți ai asociațiilor consumatorilor și ai 

asociațiilor de turism, în vederea identificării unor soluții 

unitare de rezolvare problemelor apărute în efectuarea 

vacanțelor planificate și achitate în contextul pandemiei 

COVID-19 pentru obținerea asigurării că legislația în 

vigoare și drepturile consumatorilor sunt respectate. 

 

 

 


